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RESUMO 

 

Este Trabalho Final de Graduação propôs-se a pesquisar a representação da mulher no 

cinema. O foco desta análise é a mulher no período ditatorial do país, através da análise do 

filme Zuzu Angel, selecionado a fim de levantar os questionamentos sobre esse assunto. Nesta 

película encontra-se uma trinca interessante dentro da História brasileira: cinema, regime 

militar e mulher. As semelhanças e as diferenças que a obra cinematográfica apresenta ao 

espectador em relação à vida real é um dos questionamentos deste TFG. 

 

Palavras-chave: Cinema-história; mulher; ditadura militar; 

 

ABSTRACT 

This Course Work investigates the representation of women in cinema. The focus of this 

analysis is the woman in the dictatorial period of the country, through analysis of the film 

Zuzu Angel, selected to raise the questions about this subject. In this film we can see three 

interesting factors in the Brazilian history: cinema, the military regime and the woman. The 

similarities and differences that this cinematographic work presents to the viewer in relation 

to real life is one of the questions this Course Work. 

 

Keywords: Cinema history; woman; military dictatorship; 
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INTRODUÇÃO 

 

O término da ditadura brasileira foi um marco para a política do país. Esse momento 

da história do país passou a ser revisto pelo cinema brasileiro no final da década de 90. A 

maioria dos filmes sobre esse período apresenta homens como protagonistas. No entanto, a 

mulher também foi primordial na luta pela democracia, como veremos neste Trabalho Final 

de Graduação, que irá analisar a construção da figura feminina durante a ditadura brasileira no 

filme Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, que apresenta personagens distintas que lutaram contra 

a ditadura.  

Sônia Angel Jones, guerrilheira do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e 

da Aliança Libertadora Nacional (ALN), lutou contra o regime ao lado dos movimentos 

estudantis da época. Já Zuzu Angel defendeu a integridade e a união da família. Estas 

personagens destoam do restante das produções nacionais, que sempre colocaram o papel 

feminino como secundário, tornando as personagens femininas meras coadjuvantes na ação 

dos homens. Esse filme foi na contramão do modelo que estava em voga na cinematografia 

brasileira, pois colocou a figura da estilista como protagonista de uma história de luta, na qual 

buscava recuperar o corpo de seu filho.  

Analisar a forma com que o cinema aborda a questão feminina nos dias de hoje é 

importante por reacender o passado na memória de cada um. Abordar a questão feminina é 

uma forma de o cinema alumiar, no presente, o que foi vivido no passado, a fim de que se 

perceba, sob um novo ângulo, a História.   

A escolha do tema ocorreu devido ao prazer em aliar Cinema à História, especialmente 

quando ambos tratam de um passado recente do Brasil, que deixou muitas sequelas na 

sociedade. Outro aspecto que foi força motriz para a escolha do tema constitui-se no fato de 

que a mulher lutou ao lado do homem durante o período da ditadura civil-militar brasileira, 

mas que poucos foram os louros deixados a elas. 

A problemática deste TFG surge com alguns questionamentos e perguntas sobre a 

representação da mulher no período ditatorial brasileiro no cinema nacional. De que forma o 

diretor Sergio Rezende levou para as telas duas personagens tão antagônicas como Zuzu 

Angel e Sônia Angel Jones Procurou-se algumas respostas como a construção das 



 

 

personagens na trama, o crescimento dramático e sua  representação no cenário da ditadura 

civil-militar brasileira. 

Para dar conta da temática desta pesquisa, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. 

No primeiro, abordamos a relação Cinema e História. O segundo capítulo trata da ditadura 

civil-militar brasileira, bem como da participação da mulher nesse período. Já o terceiro 

capítulo aborda a questão da figura mulher no cinema e sua representação, e, por fim, o quarto 

capítulo trata da análise fílmica, que será a metodologia utilizada para traçar os diferentes 

perfis de mulher do filme em questão, bem como para analisar as demais características da 

narrativa. A pesquisa também busca avaliar de que maneira foram construídas as personagens 

Zuzu e Sônia no contexto do regime militar, no filme de Sérgio Rezende. 

 Inicialmente, foi resgatada a relação entre a sétima arte e os chefes de Estado para 

entender de que forma os regimes totalitários usaram a grande tela para seu próprio benefício, 

compreendendo, assim, como as ideologias eram dissipadas pelos ditadores. Identificou-se, 

ainda, no trabalho, as características do cinema brasileiro durante os vinte e um anos de 

ditadura, e a relação dos documentos históricos oficiais com os discursos dos vencedores. 

Dentre os autores tomados como base, estão Maria Helena Capelato, Marc Ferro, Alcides 

Freire, Octavio Getino, Jorge Nóvoa, Robert Rosenstone e Maria Cristina Tonetto. 

 A posteriori, fez-se um apanhado do período ditatorial brasileiro, a partir dos fatos 

marcantes de cada governo, e o resgate dos principais movimentos revolucionários presentes 

no filme analisado. Deram suporte para esse capítulo: Flávia Seligman, Jean Rodrigues Sales, 

Leonor Pinto, Hélio Contreiras, Ana Maria Collins e Dom Paulo Evaristo Arns. 

No terceiro capítulo, ressaltou-se a participação da mulher na guerrilha brasileira e 

estudou-se a evolução da figura feminina no cinema, que passou de inocente a fatal. Para 

identificar a representação, a pesquisa foi amparada por Sandra Pesavento. A pesquisa contou 

com os suportes de Gilles Lipovetsky, Rosális Duarte, Giselle Gubernikoff, Ann Kaplan, A.C. 

Mattos e Edgar Morin. 

 Através dos estudos sobre análise fílmica, pode-se desconstruir o longa-metragem. 

Isso foi necessário para que se pudesse montar a figura feminina transmitida pelo diretor 



 

 

Sérgio Rezende. Para a pesquisa sobre a metodologia foram consultados autores como 

Jacques Aumont, Michel Marie, Laurent Jullier, Francis Vanoye e Ann Goliot-Lété.  

Para analisar o filme, foram elencadas categorias mais operativas para o estudo. 

Portanto, analisou-se o tempo como representante da década analisada, o figurino, os 

elementos cênicos, a tortura, a mulher guerrilheira e a representação da estilista Zuzu Angel. 

Por último, colocam-se os anexos desta pesquisa, para melhor ilustrar o trabalho. No anexo A, 

há o cartaz do filme; no anexo B, a sinopse oficial;  no anexo C , a ficha técnica e elenco da 

película;  no anexo D, a letra da música que Chico Buarque compôs em homenagem a Zuzu 

Angel. 
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1 CINEMA E HISTÓRIA 

 

Cinema e História nem sempre percorreram os mesmos caminhos. A primeira 

aproximação entre campos aconteceu no início do século XX, com a busca de diferentes 

temas de argumentos por parte dos cineastas. Períodos importantes vividos pela sociedade 

ganharam espaço na sétima arte, que leva ao espectador reconstituições de grandes momentos 

da história mundial. Era o cinema buscando na História os roteiros para seus diretores. A 

segunda aproximação ocorre a partir da década de 60, quando surgem novos questionamentos 

sobre os métodos e o modo do fazer História.  

Essa relação estabelecida a partir da década de 60 permanece até os dias de hoje, nos 

momentos em que o cinema apresenta reconstituições históricas ou novas perspectivas sobre a 

reconstrução de um período ou fato. A sétima arte leva ao espectador a representação do real, 

permeada pela liberdade poética e, consequentemente, pela modificação de alguns quadros da 

narrativa.  Contudo, cabe ao espectador a interpretação desses relatos, tendo ele que descobrir 

até que ponto o que vê é uma reconstituição histórica ou uma nova perspectiva sob a direção 

de um cineasta.  

Estudar o passado, o modo como viviam nossos ancestrais, os hábitos e os motivos 

que desencadearam uma guerra, são fatores que compõe a nossa história e que são estudados 

desde o início dos tempos por pesquisadores. No entanto, a história não esteve sempre pronta, 

visto que foi necessário o acontecimento de fatos marcantes, os quais são interpretados até os 

dias de hoje. Essas passagens da história foram escritas tendo como suporte os 

acontecimentos relatados e os fatos que foram registrados. O historiador canadense Robert 

Rosenstone ainda complementa que existe uma verdade histórica que acaba por descartar as 

outras, tendo como base os depoimentos oficiais.  

 

1.1 O cinema e os chefes de Estado 

 

A forma mais inovadora que os chefes de Estado encontraram, nas décadas de 20 e 30, 

para divulgar suas ideologias foi o cinema. Nesse período, o cinema era reconhecido por seu 

caráter de entretenimento, não sendo considerado pelos pesquisadores e historiadores uma 

fonte de pesquisa. Os governantes perceberam cedo que o cinema era um meio de 

comunicação em massa muito eficiente, e, dessa forma, através dos filmes, eles passaram a 
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impor suas ideologia. Joseph Goebbels, Ministro do Terceiro Reich, disse uma vez que “uma 

mentira dita cem vezes torna-se verdade”, e, foi assim que os líderes governamentais 

impingiram suas ideias ao público das salas de cinema.  

O governo soviético foi o primeiro a utilizar esse recurso, na década de 20. O cineasta 

Serguei Eisenstein
1
 foi o grande diretor deste período, lançando filmes como O Encouraçado 

Potemkin e Outubro, ambos baseados na Revolução Russa, que colocaram nas telas a questão 

política.  O controle, nesse período, era de Stalin que dirigia a arte para fins políticos e sociais.  

O cinema russo era essencialmente construtivista. Seus diretores condenavam o passado 

czarista do país, difundiam um futuro melhor e faziam uma homenagem à Revolução Russa 

de 1917.  Os filmes deste período não são feitos para entreter, mas para difundir suas 

ideologias. 

Anos depois os alemães passaram a utilizar o cinema para divulgar os conceitos 

nazistas. O ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, era o grande idealizador do projeto 

que lança as plataformas nazistas para a população através de cartilhas, livros, materiais 

escolares, rádio, teatro e, claro, cinema. A sétima arte teve papel fundamental na difusão do 

antissemitismo racial, como, por exemplo, os filmes O Triunfo da Vontade, de Leni 

Riefenstahl
2
 e O Eterno, de Fritz Hippler

3
, que descreviam os judeus como seres inferiores. 

De acordo com o historiador francês Marc Ferro (2010), os nazistas não usaram o 

cinema apenas como manobra política, mas também como uma cultura paralela a ser 

desenvolvida na sociedade. Goebbels e Hitler imergiram no universo das imagens em 

movimento para criar um imaginário coletivo sobre o cenário vivido. Para o historiador 

Wagner Pinheiro Pereira, conforme Capelato (2007), o objetivo das películas nazistas era 

criar um reflexo na sociedade e não uma reflexão. 

A política tomou conta também do cinema italiano. Benito Mussolini afirmava que o 

cinema era a arma mais forte do governo e via na grande tela uma maneira de controlar a 

população. O Duce usou os mesmos moldes de Hitler, mas não obteve sucesso. Os filmes 

tiveram certa autonomia, já que as películas românticas não influenciavam no governo. A 

partir de 1923, a produção cinematográfica passou a fornecer à população dados do sucesso 
                                                           
1
Serguei Eisenstein: cineasta russo, famoso por suas contribuições no campo da montagem.  

2
Leni Riefenstahl: cineasta alemã, famosa por suas propagandas ao Partido Nazista. 

3
 Fritz Hippler: cineasta alemão que trabalhou para o Terceiro Reich. 
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da Itália fascista. O progresso, o aumento da produtividade no campo e na indústria e o 

prestígio no cenário internacional viraram temas dos noticiários. 

O cinema italiano foi acompanhado de perto pelo fascismo até 1938, para garantir que 

comportamentos imorais e situações contrárias a Mussolini e ao regime instalado não fossem 

para as telas. No início da década de 40, o objetivo era claramente mostrar ao público a 

perfeição do Estado italiano e fazer a população acreditar na sua supremacia e na derrota do 

inimigo.  

Outro país que utilizou o cinema para influenciar as massas foi a Argentina, que vivia 

uma política de incentivo à sétima arte. Na década de 30, surgiram diversos estúdios 

profissionais com grandes produções cinematográficas, que retratavam o cotidiano da 

população. Na década seguinte, a indústria argentina cometeu os mesmos erros do Brasil 

getulista.  A produção local não conseguiu competir com Hollywood e diminuiu 

drasticamente, dadas as falhas na distribuição das películas portenhas. 

O cinema argentino, com ajuda do Estado, passou por modificações para continuar a 

sua produção. Em 1946, foi instituído no país o regime ditatorial de Juan Perón, o que gerou 

mudanças no fazer político, como o estabelecimento da censura. Assim, a produção 

cinematográfica argentina passou a ser mais cuidadosa, a fim de atender o entretenimento da 

população sem afetar os interesses dos ditadores. O populismo de Perón obrigou os cinemas a 

exibirem produções nacionais. No entanto, a quantidade não era diretamente proporcional à 

qualidade, e a falta de espectadores contribuiu para a falência dos estúdios. Sem adesão, Perón 

não conseguiu consolidar a prática cinematográfica no país. 
4
 

 

O peronismo, tanto quanto o varguismo, recusava a arte pura e a existência do artista 

como individuo; em razão disso defendeu o controle do estado na área da cultura. A 

submissão da cultura e de seus produtores era justificada em razão dos valores 

nacionais. Sem controle, argumentava o líder argentino, a cultura se dilui num mar 

de inquietudes espirituais. (CAPELATO, 1998, p.100) 

 

A política de Perón podava os roteiristas, e, com a criatividade limitada pela censura, 

suas histórias não tinham conteúdo, uma vez que os problemas vividos pelo país naquele 

período não poderiam ser expostos na grande tela nem discutidos. Dessa forma, os 

                                                           
4
GETINO, Octavio. As Políticas Cinematográficas Na Argentina. Disponível em 

<http://octaviogetinocine.blogspot.com.br/2012/02/as-politicas-cinematograficas-na.html>. Acessado em 

18/08/12. 
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espectadores afastaram-se dos cinemas com produções locais. Logo, as pessoas ligadas ao 

cinema discordaram do regime de Perón e foram exilados.  

O Brasil, assim como os outros países, também foi buscar benefícios políticos na 

sétima arte, e, durante os anos do Estado Novo, até o suicídio de Getúlio Vargas, a produção 

cinematográfica brasileira manteve-se controlada pelo Estado. O tema em destaque nas artes 

era a valorização do nacional. No cinema, foram exploradas as riquezas do país, sua história e 

sua natureza local, além de nele terem sido difundidas as ideias do governo. Assim, o Estado 

formou uma imagem da pátria perante os olhos do povo. Ainda neste período, foram rodadas 

as primeiras chanchadas
5
. Esses filmes eram liberados pelo governo porque não colocavam 

em cheque a credibilidade do país e não questionavam a política do governo Vargas. Anos 

depois, a produção do cinema voltou a ser dominada pelos governantes, como é tratado 

adiante. 

 

1.2 O cinema e o regime militar brasileiro 

 

O Brasil vivia o Cinema Novo
6
, em que os diretores Glauber Rocha e Anselmo Duarte 

tinham destaque no cenário internacional, no qual a censura se dava pela classificação etária. 

No entanto, em 1964, a possibilidade de engajar a população através da arte foi banida com a 

ditadura civil-militar. A prisão e o exílio de artistas frearam novos movimentos. Em meio ao 

milagre econômico do governo Médici, o cinema foi gerenciado pelo regime e pela repressão. 

A televisão, manipulada pelas regras vigentes, “informava” a massa. Dessa forma, o perfil de 

personagem que surgiu com o Cinema Novo já não condizia mais com a realidade do país, era 

preciso o surgimento um personagem urbano, que acompanhasse o desenvolvimento pelo qual 

a nação passava. 

 

No entanto, produções de cunho histórico foram incentivadas pelo governo. O passado 

e a literatura nacional foram tema de películas para que a população se orgulhasse de ser 

brasileiro. Foram poucos os filmes rodados nessa época. Além do mais, curtas e propagandas 

a favor do regime eram exibidos nas salas de cinema, nos cine jornais que eram exibidos antes 

dos filmes. Assim sendo, o governo tentou levar o público a acreditar na ideia de “Ordem e 

                                                           
5
 Chanchadas: filmes com músicas que remetiam ao Carnaval e satirizavam as produções hollywoodianas. 

6
 Cinema Novo: movimento cinematográfico que tinha como influência o Neorrealismo italiano e a Nouvelle 

Vague francesa. Era refletido nas telas a realidade social vivida no país, através do uso de linguagem coloquial, 

as luzes estouradas, a estética da fome (crítica política e social), das gravações em externas e câmeras subjetivas. 
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Progresso”, como evolução rumo ao futuro. Para isso, foram criados o Instituto Nacional de 

Cinema e a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), que tinham como objetivo produzir e 

distribuir as produções cinematográficas.  

 
A aparente contradição de um governo que, por um lado censura o cinema, por outro 

o produz, é facilmente esclarecida se pensarmos na estratégia de política externa 

montada pelos militares, onde, nosso cinema, detentor de reconhecimento e prestígio 

internacional, principalmente europeu, serviria - acreditavam os militares - para 

conferir ao Brasil no exterior, uma fachada de normalidade institucional, lembrando 

que as decisões de censura eram válidas apenas para o território nacional e que, para 

o exterior era necessário tão somente o carimbo Boa Qualidade, acompanhado do 

Livre para Exportação. Certificados especiais para participação em festivais eram 

expedidos sem problemas e sem cortes, mesmo para filmes já interditados para o 

mercado interno (PINTO)
7
. 

 

Os filmes eram engavetados para análise, que poderia levar anos, uma vez que essaa 

era a garantia do governo de que o filme não seria veiculado. Algo parecido com o que 

ocorreu com o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha. O Departamento Federal de 

Segurança Pública encontrou, nessa película, propagandas subliminares contrárias aos 

interesses do governo
8
.   

 

Já no período de abertura política do país, foram realizadas produções contra a 

ditadura ainda com o regime em vigor, como, por exemplo, O Bom Burguês, de Oswaldo 

Caldeira, baseado na vida de Jorge Medeiros Valle, um bancário que desviou dinheiro para 

financiar a luta armada, Eles não usam Black-tie, dirigido por Leon Hirszman, rodado em 

meio a greve de operários do ABC paulista em 1980. Foram produzidos também Pra frente, 

Brasil, de Roberto Farias, que mostrou os bastidores do país durante a conquista da Copa Do 

Mundo de 1970 e Nunca Fomos Tão Felizes, de Murilo Salles, que conta a história de um pai, 

militante perseguido pelo regime, que tenta proteger o filho. 
 

Contudo, a censura não diminuiu com o início da abertura política do país. Em 1975, 

nas salas de cinema, por exemplo, os filmes sofriam vários cortes. Já para os filmes com 

exibição nacional através da televisão as proibições eram maiores, pois o veículo midiático 

atingia a massa da população. Tal censura bloqueava a liberdade de expressão dos cineastas e 

a falta de informações, o que comprometia a qualidade das produções. 

 

                                                           
7
PINTO, Leonor E. Souza. O cinema brasileiro face à censura imposta pelo regime militar no Brasil – 

1964/1988. Disponível em: < http://www.memoriacinebr.com.br/ >. Acessado em 18/08/12, p. 12. 
8
 PINTO, Leonor E. Souza. O cinema brasileiro face à censura imposta pelo regime militar no Brasil – 

1964/1988. Disponível em: < http://www.memoriacinebr.com.br/ >. Acessado em 18/08/12, p. 4. 
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O cinema é expressão cultural e apresenta na tela o momento social, cultural, 

político, os anseios dos cidadãos, as denúncias e críticas. O diretor é o fio condutor 

destes elementos para o cinema. Através da seleção de imagens, dos 

enquadramentos, da narrativa – de seu olhar, em suma - ele franqueia a outras 

nações um aspecto parcial de seu País (TONETTO, 2006, p. 31). 

 

A representação retratada pela autora pode ser encontrada no filme Eles não usam 

Black-tie, de 1981, que representa a greve de trabalhadores do ABC paulista, iniciada no ano 

de 1980. O momento ainda era de muita pressão por parte dos trabalhadores.  

Percebe-se, então, que a História sempre esteve presente, de uma forma ou de outra, 

em todas as produções cinematográficas do período ditatorial. Hoje, ela ainda se faz presente. 

Se na ditadura militar a verossimilhança não foi o principal objetivo dos diretores, hoje os 

produtores procuram retratar a História com a maior verossimilhança possível. 

 

1.3 Cinema e História: um novo olhar  

 

Até o final da década de 60, quando um fato não podia ser confirmado através de 

provas, a ideia era rejeitada. Contudo, alguns historiadores buscaram novas fontes para 

recontar a história, e, assim, a pesquisa cinematográfica evoluiu, passando a ter a cultura 

como nova fonte de pesquisa. 

Deve-se levar em consideração que a História não é contada somente a partir de 

documentos escritos, a via oral é outra forma válida de contá-la. A memória coletiva e 

daqueles que viveram o período ditatorial pode servir como base para a investigação de fatos 

que escapam aos documentos oficiais. O cinema e as outras mídias, como televisão, jornais e 

revistas, provocam o surgimento de novas narrativas com base em fatos históricos. Assim, a 

grande tela gera, no presente, uma reflexão sobre o passado (NOVOA, 2008, p.15). 

Rosenstone (2001) coloca que os cineastas, estudiosos e espectadores aceitam a 

História como um discurso escrito. Porém, a investigação feita sobre determinado assunto 

pode ser considerada como um documento acerca do fato pesquisado. Logo, o cinema 

contemporâneo seria uma fonte histórica, com outras visões e ângulos não representados nos 

livros didáticos. 

São abundantes os filmes que mostram a tortura, as barbáries e os meandros do 

sistema por trás do regime, enfim, o lado do opressor, raros são os que trazem uma reflexão 
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sobre aqueles que sofreram pelo idealismo, que se envolveram com a luta armada. “Depois de 

muito tempo o cinema faz uso de citações, o filme dentro do filme serve muito mais para 

restabelecer uma verdade obscurecida pelos falsos testemunhos do que para evocar uma época 

anterior ao momento onde se desenrola a ação” (NOVOA, 2009. p 50). 

A pesquisadora Sandra Pesavento (2003) coloca em questão o fato de que o 

historiador não é mais o dono da verdade, tendo capacidade de informar o que aconteceu no 

passado, mas a partir de um ponto de vista extremamente parcial. A informação era 

transmitida através da Igreja e do Estado, detentores do poder e riqueza, logo, de instituições 

formadoras de opinião da época. Porém, pontua-se que isso não desvaloriza a História, que 

segue sendo necessária fonte de pesquisa.  

Durante o regime militar, embora a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

posicionou-se contra a tortura, nem todos os religiosos admitiram que ela aconteceu. Para 

Rosenstone (2001), essas são versões contadas por pessoas que viveram a época, logo, hoje 

essas histórias são vistas com desconfiança aos olhos dos estudiosos. 

Isso mostra que há inúmeros pontos de vista sob um mesmo evento. Dentro do 

universo cinematográfico, existem ainda as visões de diferentes cineastas sobre um mesmo 

assunto, posto que há a liberdade poética e que a junção de imagem e texto permite diferentes 

criações. Um determinado fato pode ser transformado em filmes com abordagens distintas. O 

espectador, por sua vez, faz outra avaliação das imagens, de acordo com a época, cultura e 

sociedade em que está inserido. 

Assim, assegura-se que é impossível transcrever para o cinema o real acontecimento 

dos fatos. A veracidade é substituída por recortes que levam ao ponto de vista que o diretor 

deseja exibir. A História que aprendemos na escola não é, necessariamente, o verdadeiro 

relato do que aconteceu. Para Rosenstone, existe uma necessidade humana em fazer com que 

as evidências encontradas em determinados períodos condigam com as expectativas dos 

espectadores. Ele acredita, ainda, que muitas das palavras encontradas nos livros de História 

estão lá para que os autores e leitores reconheçam o passado (2001, p.14). 

Os cineastas procuram reproduzir nas telas o passado que constitui a história da 

humanidade.  Reconstruir os fatos ocorridos no passado através de imagens em movimento, 
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som e fotografia é uma forma de conceder verossimilhança à produção cinematográfica.  A 

mescla de acontecimentos reais com a ficção embasa o desenrolar da trama, permitindo ao 

público identificar-se com o tema e transportando-o para o passado. Esse tipo de película é 

chamado, por Rosenstone, de “filme histórico”. 

Os cineastas almejam expressar o que aconteceu no passado através de sua arte, que é 

uma forma de contar a História para mantê-la presente na memória da sociedade 

contemporânea. “Os filmes históricos, mesmo quando sabemos que são representações 

fantasiosas ou ideológicas, afetam a maneira como vemos o passado” (ROSENSTONE, 2001, 

p. 18) 

O cinema histórico é considerado uma forma de aprendizagem e quebra a lógica de 

que não há interação com o passado. Os filmes fazem com que o espectador veja, ouça e senta 

as emoções vividas pelas personagens históricas, as quais geram, normalmente, debates e 

questionamentos acerca do passado. As imagens em movimento e os sons captados são 

utilizados para tornar o filme mais verossímil, na intenção de que o espectador acredite no que 

vê e tome aquilo como verdade, formando, assim, um significado histórico (ROSENSTONE, 

2001, p.33). 

Através do cinema, da televisão e da internet os alunos experimentam novas 

experiências do conteúdo apresentado em sala de aula.  Os recursos audiovisuais tornaram-se 

indispensáveis para o aprendizado, pois facilitam a vida do estudante ao dar movimento às 

histórias dos livros. As rivalidades das guerras, os problemas ambientais, sociais e 

econômicos são mostrados na “telona” e auxiliam na compreensão do passado e do presente.  

 

A imagem faz parte do dia-a-dia do cidadão, que, com o advento da televisão, no 

século XX, passou a viver imageticamente os fatos e acontecimentos da sua 

comunidade e do seu universo. Por meio da televisão, a linguagem audiovisual 

atingiu todas as camadas menos favorecidas, ampliando em todos os sentidos o 

trabalho imagético desenvolvido pelos cineastas. (TONETTO, 2006, p. 26) 
 

De algumas décadas para cá, a televisão e o cinema vêm complementando o 

aprendizado dentro da sala de aula. O que aprendemos em História, principalmente, é 

mostrado através de imagens em movimento. Marc Ferro (2010, p. 181) chama essa realidade 

de escola paralela: 
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Entre os povos ex-colonizados, especialmente entre aqueles que não têm uma 

tradição histórica escrita, o conhecimento histórico se encontra, ainda mais do que 

em outras sociedades, sob dependência das mídias, mesmo no caso em que uma 

forte tradição oral sobreviva (FERRO, 2010, p.181). 
 

Já Rosenstone (2001) acredita que o cinema não é uma boa escola. Para ele, os dados 

contidos nos livros são muito mais concisos do que a imagem na grande tela. São 

representações do fato narrado. O historiador ainda completa que o enredo do filme nada mais 

é do que um comentário a respeito de uma passagem e isto nada pode dizer sobre o que 

realmente está registrado nos livros. Ele julga que a película nada mais é do que a transmissão 

de uma época através do olhar do cineasta, e não do livro. “Talvez história seja a palavra 

errada. Talvez devêssemos escolher outra palavra para a tentativa de representar e dar 

significado ao passado em um filme dramático” (ROSENSTONE, 2001, p. 105). 

Rosenstone (2001) destaca que o espectador não deve assistir ao filme com a 

mentalidade dos dias de hoje, ele deve reportar-se ao passado e pensar como um indivíduo da 

época que o filme aborda. A película deve tocar o espectador de alguma forma: pela 

concordância, pela discordância ou pela reflexão.  

Os filmes estão cheios de ideologias de seus criadores. A visão do cineasta prevalece e 

o seu ponto de vista é colocado sobre os reais acontecimentos. Mesmo quando o filme não é 

histórico, contém ideologias, que se presentificam em pequenos detalhes, que podem passar 

despercebidos aos espectadores, como enquadramentos, closes, figurino e cenário, que 

remetem a um posicionamento do diretor perante o período que aborda.  

Quanto à questão de saber como se deram os fatos, pode-se afirmar que a investigação 

sobre o período é essencial. Sobre a relação entre o passado e o cinema, destaca-se o fato de 

que embora um filme retrate um período histórico, o seu discurso é construído tendo o 

presente como base. O espectador é situado de forma espacial e temporal através dos dados 

apresentados na tela. Logo, os filmes não retratam fielmente os fatos de quem viveu a época. 

No entanto, a visão do cineasta não deve sobrepor-se ao acontecido, ela deve expor o 

ponto de vista do cineasta, sem maquiar a realidade da época. Para o historiador Marc Ferro 

(2010), o cinema histórico será fiel a partir do momento em que os cineastas se desprenderem 

de suas ideologias e tomarem posição em relação ao evento. O autor defende a ideia de que o 

filme não deve expor os diversos lados de uma mesma história, deve, pois, escolher um lado e 
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retratá-lo. Complementa, ainda, que “o historiador também seleciona: mas a sua prescrição 

deve satisfazer muito mais à razão do que aos sentidos ou sentimentos. É raro que uma análise 

propriamente científica possa transfigurar em obra cinematográfica” (FERRO, 2010, p. 203). 

As possibilidades de referencial em um filme são: a partir de instituições e ideologias, 

visão divergente do fato, memória e análises autônomas. Contudo, o ponto de vista adotado 

privilegia, na maioria das vezes, o fenômeno representado, quando deveria questionar o que 

passa na “telona”, posto que a maioria dos cineastas opta pela reconstituição histórica e exclui 

uma análise mais aprofundada sobre os acontecimentos retratados (FERRO, 2010, p.  211). 

Somente através de críticas e reflexões acerca de um movimento é que se pode 

entender a história, questionando fatos: como, quando, porque os fatos se deram da forma 

com que ocorreram. As reconstituições nada mais são do que uma animação do livro de 

História: dá a informação e não impõe questionamentos. Daí a importância, colocada pelo 

autor, para aumentar as indagações através da grande tela, de que surjam dúvidas. Assim, 

maior será o aprendizado do espectador, pois, além de saber como de fato se deu tal 

acontecimento, ele também vai poder expor a sua opinião sobre o tempo e o acontecimento 

mostrado.  

Por mais que se tente desvencilhar a arte da vida real, quando se trata de um 

personagem histórico, imediatamente vem à memória o seu representante no cinema. Por 

exemplo: quando se pensa em Adolf Hitler, lembra-se de Charles Chaplin e Bruno Ganz. O 

mesmo acontece com Piaf, Christopher McCandless e Pu Yi, que são interpretados por 

Marion Cotillard, Emile Hirsch e John Lone, respectivamente. Isso também ocorre com cenas 

de filmes: o cumprimento de Hitler, a busca de Christopher pela liberdade, a glória de uma 

cantora, a reverência de um povo a uma criança. 

Os anos 1990 e 2000 foram marcados pela crescente produção de filmes nacionais 

com a temática do período ditatorial. Marc Ferro (2010) chama esse movimento de moda 

retrô
9
 no cinema, ligada a indagações e certezas de um tempo. Além disso, o autor ainda 

destaca a importância de confrontar os diferentes discursos, pontuando que não se deve dar 

voz somente ao que está exposto. Fatos, muitas vezes, não muito esclarecidos podem ser a 

real história. Ferro (2010, p. 56) aponta para a importância de “filmar, interrogar aqueles que 

                                                           
9
Retrô: prefixo latino que é usado para se referir a uma tendência. 
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jamais têm direito à fala, que não podem dar seu testemunho. O historiador tem por dever 

despossuir os aparelhos do monopólio que eles atribuíram a si próprios e torna-los a fonte 

única da História”. 

No filme Zuzu Angel, do diretor Sérgio Rezende, a versão dos fatos apresentada é a de 

quem perdeu a batalha. Os documentos levantados, os discursos, as pessoas que lutaram ao 

lado de Zuzu são elementos da pesquisa realizada pela produção do longa-metragem, que 

procurou mostrar o olhar da estilista e não apenas o depoimento dos generais. 

Para Tonetto (2006), a aproximação entre Cinema e História não acarreta no 

abandono do conhecimento, mas em uma nova maneira de levar elementos da própria nação 

até países longínquos. Muito mais do que apenas acontecimentos, através da união som, 

imagem, movimento também são transmitidos costumes, rotinas e elementos culturais, 

sociais, econômicos e políticos. No entanto, a arte deve andar ao lado da ciência. A 

representação que se apresenta na “telona” exige uma pesquisa por parte do cineasta, como 

explica a autora: 

 

O cineasta sabe que está representando este passado e, para minimizar erros, busca 

na história suas referências. Porém, a representação também está presente no 

trabalho dos historiadores, que ao relatarem os fatos do passado estão construindo 

uma nova história, ou seja, constroem o texto a partir das informações que obtêm 

(TONETTO, 2006, p. 28). 

  

Para tanto, é de suma importância a relação Cinema e História, não apenas para saber 

do passado, mas também para contar o presente e imaginar o futuro.  Filmes como Zuzu Angel 

são fundamentais para que se reveja um período da nossa história. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

2 PERÍODO DITATORIAL 

 

Os primeiros sinais do período ditatorial brasileiro aconteceram antes da posse do 

presidente João Goulart, em 1961. Ele assumiu a presidência no lugar de Jânio Quadros, que 

depois de sete meses de mandato, renunciou. Com medo do fortalecimento do comunismo no 

Brasil, os militares tentaram impedir a posse de Goulart, mas os movimentos populares 

conseguiram o recuo dessa manobra. Em um conturbado processo de posse, o herdeiro do 

populismo de Vargas assumiu, finalmente, a presidência. No entanto, Câmara e Senado 

decidiram instaurar um regime parlamentarista no país, dessa forma, as decisões ficariam a 

cargo do Congresso Nacional e dos Ministros. Jango tentou manter o governo de forma 

equilibrada para impedir o avanço dos militantes de direita. Porém, a inflação de 74% e a falta 

de apoio dos Estados Unidos aumentaram a crise no país (ARNS, 2009, p. 55-56). 

No ano de 1963, foi realizado um plebiscito que renegou o parlamentarismo e 

reestabeleceu o presidencialismo como forma de governo. Com uma plataforma populista, 

Jango focou nas reformas de base para atrair a população e conquistar prestígio no meio 

político. João Goulart tentou contornar a situação vivida no Brasil através do decreto de 

estado de sítio. Entretanto, o Congresso Nacional contou com o apoio de políticos civis da 

União Democrática Nacional (UDN) e do Partido Social Progressista (PSP), e, assim, a 

cadeira da presidência ficou vaga, diante o silêncio de Jango. Começa o regime sob o 

comando dos militares. Porém “o golpe militar de 1964 teve o apoio de lideranças civis, 

inclusive empresariais e religiosas, numa conjugação de ambições, intolerância e também de 

ignorância, que muitas vezes se confunde com a ingenuidade” (CONTREIRAS, 2005, p. 10). 

 

2.1 O governo dos Atos Institucionais 

 

O dia primeiro de abril de 1964 marcou a história do Brasil. Foi quando se instalou o 

golpe militar que instituiu a ditadura no país. A partir desse momento, a economia seria 

monopolizada e seria implantado um novo modelo econômico, que reduziria os salários e 

concentraria a renda, mudanças que atraíram os investidores do exterior. A tomada do poder 

por parte dos militares ainda tinha outro lado, o mundo vivenciava a Guerra Fria: capitalismo 

versus comunismo. Estados Unidos duelavam com a União Soviética por zonas de influência 

e ordem política, econômica, militar e tecnológica.  
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O primeiro presidente da ditadura foi Humberto de Alencar Castello Branco. O 

general assumiu o país com a economia ameaçada, uma grande alta nos preços, a produção 

estagnada, a desordem político-social instaurada e a crise na balança de pagamentos em voga. 

Não demorou muito para que os investidores estrangeiros abandonassem o Brasil, então, 

Castello Branco criou um programa de estabilização econômica e combate à inflação. O 

Cruzeiro Novo unificou a previdência, implantou o Banco Central e o Banco Nacional de 

Habitação (BNH). O primeiro ano de regime também foi marcado pela promulgação do 

primeiro Ato Institucional
10

 (AI-1), que suspendia os direitos políticos dos cidadãos, em 

oposição aos do governo, além de determinar as eleições indiretas para presidente da 

república e mudança na Constituição Federal. 

Através dos Atos Institucionais, a ditadura limitou a liberdade e a cidadania da 

população, além de ter usado a força para reprimir os movimentos revolucionários. Assim, o 

regime manipulou a opinião pública, censurou, exilou, assassinou pessoas consideradas 

perigosas ao país e estabeleceu uma legislação autoritária. 

Apesar dos avanços no campo do desenvolvimento que buscava atender os objetivos 

da revolução, Castello Branco encontrou muitas dificuldades para formular uma base política. 

Com o mandato prorrogado em quase um ano, ele viu florescerem divergências dentro do 

movimento militar. Em outubro de 1965, foi promulgado o Ato Institucional Número 2 (AI-

2), o qual extinguia os partidos políticos do país. Esses Atos foram substituídos por dois 

grupos: os governistas da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e a oposição do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) (ARNS, 2009, p. 59). 

O terceiro Ato Institucional (AI-3) foi promulgado no início de 1966 e deixou a cargo 

da Assembleia Legislativa o controle das eleições indiretas. Ainda no mesmo ano, o Ato 

Institucional Número 4 (AI-4) convocou o Congresso para revogar a constituição de 1946 e 

criar uma nova, a quinta da República e sexta do Brasil. No ano seguinte, Castello Branco 

deixaria o posto de presidente para a instituição da Lei de Segurança Nacional e deixaria a 

taxa do dólar reajustada. No seu lugar, assumiu o general Arthur da Costa e Silva,  

                                                           
10

 O AI-1, além de cassar os direitos políticos, ainda eliminou o surgimento de uma possível oposição que viesse 

a fazer frente ao regime militar. Através deste Ato, a ditadura ganhou a Legitimidade Democrática, já que os 

presidentes seriam eleitos por um colégio eleitoral, formado de representantes da população. O AI-1 foi extinto 

no final do mandato de Castello Branco decorrente da invasão da polícia na Faculdade de Medicina da extinta 

Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
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protagonista do período mais conturbado do regime militar, como será abordado no próximo 

subtítulo. 

 

2.2 Os anos de chumbo  

 

O General Costa e Silva assumiu o poder com mãos de ferro, tendo um mandato 

agitado. As manifestações estudantis que surgiam na Europa e tomaram as ruas das principais 

capitais brasileiras, colocavam em risco a revolução. O presidente criou a Petroquisa, 

companhia petroleira que tinha como objetivo acelerar e desenvolver a indústria petroquímica 

brasileira. A companhia subsidiou a Petrobrás e associou-se a empresas particulares. Outros 

fatores marcantes do governo Costa e Silva foram a construção da Ponte Rio-Niterói, a 

implantação da previdência rural e o reaparelhamento da Marinha Mercante. Receoso com o 

retorno da legalidade, Costa e Silva confiou ao seu vice, Pedro Aleixo a elaboração de uma 

nova constituição em 1969.  No entanto, o feito marcante de seu governo ocorreu um ano 

antes: em 13 de dezembro, quando foi instituído o Ato Institucional Número Cinco (AI-5). Os 

extremistas o chamavam, ironicamente, de intelectual, porque suas ações eram restritas aos 

grupos contrários ao regime, que eram encabeçados por nomes da cultura brasileira. 

O AI-5 suspendeu o estado de direito democrático, impondo uma rígida censura à 

imprensa, repressão aos estudantes contrários ao regime, intensificação da prática da tortura e 

desaparecimento de cidadãos perseguidos. Esse Ato levou à falta de incentivo a atividades 

políticas, ao uso de escutas telefônicas para vigiar civis e militares (o que levou ao fim da 

autonomia do poder Judiciário), à adoção de métodos antiéticos em nome da Segurança 

Nacional, ao desperdício de dinheiro com obras faraônicas e à prática do suborno e à punição 

aos veículos de comunicação. 

O final dos anos 60 e o início da década de 70 trouxeram uma aparente calmaria ao 

período ditatorial devido às conquistas brasileiras no âmbito esportivo: a Copa do Mundo, 

realizada no México, as vitórias de Émerson Fittipaldi no automobilismo e as conquistas de 

Éder Jofre no boxe. Assim, Emílio Garrastazu Médici, então presidente, atingiu alto grau de 

popularidade, alcançado o chamado Milagre Econômico, com grande captação de recursos e 

investimentos externos que geraram empregos. No entanto, sabe-se que o milagre não 

abrangia toda a população, pois os trabalhadores, que enfrentavam problemas como o arrocho 
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salarial, contrastavam com a minoria que concentrava renda. O Milagre Econômico escondia 

a violência que foi instituída com o AI-5, que aumentou consideravelmente o número de 

exilados, de prisões, torturas e desaparecimentos de cidadãos.  

O Departamento de Ordem Política e Social (Dops) foi criado na década de 20, mas 

foi durante os períodos ditatoriais brasileiros que ele foi mais útil, pois reprimia movimentos 

políticos e sociais que fossem contrários ao regime. O Destacamento de Operações e 

Informações-Centro de Operações de Defesa Interna (Doi Codi) era outro órgão de repressão, 

subordinado ao Exército. 

Nos últimos dois governos, de Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo, 

respectivamente, ocorreu a abertura política do país. Ernesto Geisel estabeleceu relações 

diplomáticas com a China, porém, tal abertura não impediu que ocorressem casos de abuso 

por parte do governo. Com o intuito de não perder o controle da situação do país e fazer com 

que a redemocratização viesse de forma segura, foi criada a Lei Falcão, que dividia o tempo 

em partes iguais para ARENA e MDB nas campanhas eleitorais, o Plano Nacional de 

Desenvolvimento
11

 e o Pacote Abril
12

 (ARNS, 2009, p. 62). 

Dessa forma, ao final do mandato de Geisel, houve a criação de novos partidos 

políticos, o aumento dos poderes do Executivo e Judiciário e até mesmo a participação de 

civis em decisões nacionais. No entanto, os maiores legados desse governo foram a revogação 

do AI-5 e a restauração do Habeas Corpus. Sobre o Ato, Contreiras (2005, p. 226) revela que 

“vários homens acostumados ao poder arbitrário do AI-5 deixaram clara a sua insatisfação 

com a decisão de Geisel, em 1978”. Eleito pelo Colégio Eleitoral, o general João Baptista 

Figueiredo foi considerado o presidente da abertura e comandou o país sem o AI-5.  

 

O regime estava exaurido e a sociedade não suportava mais o arbítrio, como ficaria 

claro nas eleições de 1982, quando a oposição fez vários governadores, e, depois, 

nos Comícios Pró-Diretas, em 1984. Mas a resistência ao fim do Ato logo pode ser 

sentida em Brasília. Já no início do governo Figueiredo os radicais comentavam que 

o país não poderia abrir mão de “um instrumento capaz de garantir salvaguardas ao 

Estado” (CONTREIRAS, 2005, p. 227). 

 

                                                           
11

 Plano Nacional de Desenvolvimento: plano econômico desenvolvido do governo de Ernesto Geisel. 
12

 Pacote Abril: medidas decretadas por Ernesto Geisel, que viabilizavam a maioria governista no Senado 

Federal. 
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O general assinou a Lei de Anistia, que permitiu aos exilados retornar ao país e 

perdoou os crimes políticos. Porém, a Lei foi mútua e privilegiou também os militares que 

estavam envolvidos em ações repressivas.  

No campo político, a ARENA mudou de nome para Partido Democrático Social (PDS) 

e o MDB passou a ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Neste 

período surgem novos partidos como o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT). Contudo, alguns extremistas não aceitavam o fim do AI-5 e 

do regime, e  promoveram ataques a entidades e empresas civis. O caso mais conhecido foi o 

do Rio Centro, em que uma bomba explodiu durante um show. 

Nesse período, a resistência ao final do regime pertencia apenas a grupos isolados. Por 

outro lado, a população foi às ruas pedir eleições diretas para o próximo presidente.  

Entretanto, os militares barraram a Lei Dante de Oliveira
13

 e o sucessor de João Baptista 

Figueiredo, Tancredo Neves, ainda foi apontado pelo Colégio Eleitoral.  

Os militantes de esquerda sofreram com o rigor dos Atos Institucionais impostos pelos 

generais. Um dos principais grupos que foi de encontro aos ideais militares era a Aliança 

Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella. Tema que iremos discutir no próximo 

título.  

 

2.3 O Movimento Revolucionário 8 de Outubro e a Aliança Libertadora Nacional  

 

O Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) divergia do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) com relação ao golpe de 64 e, em 1966, se tornou autônomo sob o nome de 

Dissidência da Guanabara (DI-GB). No entanto, a sigla MR-8 só veio no final de 1969. A DI-

GB ocupou um lugar de destaque no movimento estudantil e “ganhou as Eleições para os 

DCES-Livres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica 

e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro” (SALES, 2007, p. 83). 

Nome importante no movimento, Carlos Lamarca foi um dos líderes da oposição ao 

regime. Nascido no Rio de Janeiro, foi o fundador da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR) em 1967, mas, por desavenças, deixou a VPR e ingressou no MR-8. 

                                                           
13

 Lei Dante de Oliveira: proposta do deputado federal que deu nome à Lei, que previa reinstalar as eleições 

diretas para o cargo de presidente da república. 
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Ainda que tenha surgido adotando a crítica ao caminho físico para a revolução 

brasileira e a luta contra a ditadura, o MR-8, em comparação a outros grupos de 

esquerda revolucionária, demorou a aderir efetivamente às ações armadas. Isso se 

deveu, em grande parte, à própria origem da organização, que tinha raízes no 

movimento estudantil em ascensão (SALES, 2007, p.83). 

 

 Em setembro de 1969, o MR-8 uniu-se à Aliança Libertadora Nacional (ALN) para 

realizar o sequestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrick, no Brasil, em troca da 

libertação de 15 presos políticos. Segundo Sales (2007, p.85-87), “além da liberação dos 

presos, foi lido e publicado um manifesto dos sequestradores, que criticavam a ditadura 

militar, particularmente pelo uso da tortura”. Partindo disso, acredita-se que o feito “fez o 

MR-8 ganhar respeito entre as esquerdas revolucionárias, também atraiu a fúria dos órgãos de 

repressão, que colocaram como prioridade a prisão dos organizadores”. Assim, depois de 

grande parte de seus integrantes serem presos, o grupo concluiu que estava na hora de partir 

para a guerrilha rural. Foi neste momento que o MR-8 ganhou o apoio de Lamarca, que “ficou 

responsável pela implantação de trabalho político no interior da Bahia” (SALES, 2007, p. 85-

87). 

 O MR-8 acreditava que a revolução deveria ser um misto entre a luta armada e a não 

armada. No entanto, os princípios vindos de Cuba colocavam a primeira como base para o fim 

da exploração do homem. Assim como os outros grupos esquerdistas, o MR-8 adaptou o 

foquismo
14

 para a realidade brasileira. Porém, como se sabe, essa era uma luta pelo povo e 

não do povo e “a organização acabou restringindo a sua atuação às ações armadas e se 

isolando enormemente dos movimentos sociais” (SALES, 2007, p. 87). 

Quando se trata da ALN, deve-se lembrar, ainda, o nome de outro Carlos, o fundador 

da Aliança esquerdista. O envolvimento de Carlos Marighella com a política vem de antes da 

instauração da ditadura. Ele já fazia parte do PCB na época da crise após a renúncia de Jânio 

Quadros. Depois de 1964, o PCB foi acusado de incentivar as reformas de base sem 

revolução, fato que deixaria a população despreparada para fazer algo frente ao golpe. O 

assunto foi discutido durante as reuniões do Comitê Central, que julgou o partido esquerdista. 

Logo, o líder revolucionário lança seus primeiros livros, nos quais faz referência à luta 

armada e a resistência à ditadura. No entanto, as propostas exibidas nessas publicações não 

                                                           
14

 Foquismo: teoria de guerra revolucionária inspirada por Che Guevara aplicada em Cuba nas décadas de 50 e 

60, a fim de criar focos da revolução em todo o mundo. 
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foram tão radicais quanto as da fundação da ALN.  Aos poucos, Marighella entendeu que a 

luta pacífica não adiantava mais para o Brasil.  

Então, Marighella toma como exemplo as ações ocorridas na revolução cubana e, 

assim, ainda em discussões no PCB, busca uma maneira de aliar a luta armada à população. 

Entretanto, a guerrilha era apenas mais um meio de ir contra a ditadura e não deveria ser 

adotada nos centros urbanos, devido ao seu perigo. Em 1967, ocorreu a conferência da 

Organização Latino-Americana de Solidariedade que “criticou a política defendida pelos 

partidos comunistas e indicou a luta guerrilheira como estratégia adequada para a maior parte 

dos países latino-americanos” (SALLES, 2007, p. 60). 

Apesar do PCB negar-se a participar da conferência, Carlos Marighella não só foi a 

Cuba, como também criticou as ações do PCB, levando a sua expulsão. Ele passa a ver a 

guerrilha como movimento de conscientização revolucionária e saída para a ditadura. Ainda 

no país caribenho, o líder esquerdista destacou o papel de libertação que a guerrilha havia 

tomado, mas, para que a guerrilha tivesse resultados no Brasil, a adoção de algumas medidas 

seriam necessárias: 

 

No caso brasileiro, caberia a pontar as características fundamentais que a guerrilha 

poderia assumir. A estratégia central deveria ser a expulsão e o aniquilamento do 

imperialismo norte-americano e das forças militares brasileiras. Para isso, diante da 

ofensiva global do imperialismo, seria necessário também aos revolucionários o 

esforço para expandir a revolução de toda a América Latina (SALLES, 2007, p. 63). 

 

Marighella rejeitou a ideia de criar um novo partido e organizou um plano de ação 

revolucionária, uma organização clandestina, flexível e móvel: a ALN. A luta foi para o 

campo, onde poderia ser confundida com ações de bandidos. A ALN tinha como objetivo 

inicial arrecadar verba para a guerrilha rural. Não se sabe ao certo o número de pessoas que 

aderiram à luta de Marighella, já que o grupo se manteve todo o tempo na clandestinidade e as 

ações eram feitas de forma anônima (ARNS, 2009, p.91). 

Assaltos a bancos, carros e até mesmo trens tornaram-se frequentes e, com isso, os 

membros da ALN também buscavam bases de apoio a guerrilha. Logo a polícia descobriu a 

organização, prendendo um de seus integrantes, que, após ser torturado, relatou as atividades 

do grupo. Com o retorno dos militantes que faziam treinamento guerrilheiro em Cuba, a ALN 
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cresceu ainda mais e, em 1969, aliou-se ao MR-8, que planejava o sequestro do embaixador dos 

Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick. 

 

Entre todas as organizações que participaram, a ALN foi a que mais militantes 

enviou. Entre 1967 e 1970 foram enviadas quatro turmas, totalizando cerca de 92 

militantes. O treinamento era basicamente militar, com instruções de tiro, fórmulas 

explosivas, montagem e desmontagem de armas. Havia ainda, ao final do curso, um 

exercício de sobrevivência com simulação de combate com o exército cubano 

(SALES, 2007, pg. 68). 

 

Apesar de toda essa influência, Cuba não orientou a ALN na sua organização política. 

As ideias ensinadas pelos caribenhos foram adaptadas para a realidade brasileira da época, o 

que levou a guerrilha móvel, sem território fixo e com diversificação de ataques. Além disso, 

Marighella introduziu a ideia de luta urbana, pois seus principais militantes encontravam-se 

nas cidades. 

No final de 1969, Carlos Marighella caiu em uma emboscada armada pelo delegado 

Sérgio Paranhos Fleury e foi assassinado. Após sua morte, Joaquim Câmara Ferreira, o 

Toledo, assumiu a liderança da organização. Toledo centralizou a organização e intensificou 

as ações militares no combate a ditadura. Em 1970, foi morto em uma sessão de tortura. A 

ALN estendeu-se por mais quatro anos, quando o grupo se isolou e se dividiu em Movimento 

de Libertação Popular e Tendência Leninista, e foram ambas para Cuba fazer treinamento 

militar. No retorno para o Brasil, grande parte de seus membros foi assassinada e os 

sobreviventes voltaram ao PCB (SALLES, 2007, p.74). 

Apesar dos grandes nomes da luta armada serem do sexo masculino, as mulheres 

tiveram uma participação importante na guerrilha.  

 

2.4 A mulher na ditadura civil-militar 

 

A ditadura civil-militar tinha como discurso a moralização do país, através de atos 

institucionais e leis de segurança. Logo, qualquer manifestação contra a ordem era contra o 

regime. As mulheres até este momento eram coadjuvantes da história, e estavam sempre 

ligadas a alguma atividade relacionada aos homens.  

O movimento feminista, originário de Nova Iorque, nos anos de 1848, só chegou a 

solo brasileiro na década de 60, tendo seu auge no final dos anos 70. As mulheres queriam 
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mudar a ordem estabelecida, na qual o homem era o protagonista da história. Contudo, essa 

busca feminina por igualdade era vista pela sociedade como perigosa, principalmente para a 

família. As feministas buscavam não apenas cuidar do marido e procriar, mas também ter vida 

pública e política. Colling (1997) lembra que o período civil-militar foi difícil, especialmente 

para as mulheres, pois elas tinham que lidar com dois inimigos: os militares e as próprias 

organizações de esquerda de que participavam.  

Durante a década de 70, as mulheres já estavam mais organizadas e aliaram a luta 

contra a ditadura à busca por melhores condições de vida e à discussão de problemas 

genuinamente femininos. Logo, “a ação política da mulher no período da ditadura miliar se 

dá, portanto, em duas frentes – na luta contra a repressão e na luta contra as desigualdades 

entre homem e mulher, respeitando as diferenças existentes”. Ainda na década de 70, foi 

criado o Movimento Feminino pela Anistia, que buscava a mobilização pública contra o 

regime. Assim, as mulheres começavam a ocupar espaços, antes, masculinos, conforme 

Colling (1997, p.44): 

 

A decisão de assumir a militância política em tais organizações expressa a vontade 

radical das mulheres de se tornarem protagonistas ativas da história. (...) Foi um ato 

de consciência, que superava o simples repúdio à ditadura militar. As mulheres 

militantes buscavam a construção de uma sociedade mais justa (COLLING, 1997, p. 

48). 

 

As mulheres queriam ser vistas como militantes e não apenas como uma mulher em 

uma organização de esquerda. No entanto, esta visão, de certa forma, assexuada não condizia 

com o posicionamento de seus companheiros que, muitas vezes, se envolviam amorosamente 

com as colegas de organização. 

As técnicas de interrogação e tortura usadas pelos militares nas mulheres presas foram 

as mesmas masculinas, como intimidação, vendas nos olhos, ameaças e execução de torturas 

físicas e sexuais, humilhação e, até mesmo, ameaças aos familiares eram parte da rotina de 

uma militante presa. Não bastasse isso, a mulher ainda tinha de lidar com um duplo desvio: 

eram vistas como prostitutas, por não seguirem os padrões estabelecidos e como comunistas, 

por estarem contra a ditadura vigente no país. 

Sem desmerecer as outras torturas, Colling (1997) retrata em seu livro a pior tortura da 

qual as suas entrevistadas se queixavam: a nudez com venda nos olhos e ela explica: 
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A nudez para a mulher é uma questão muito séria, especialmente se for diante de 

pessoas desconhecidas. Ao entrevistar homens que foram torturados nos mesmos 

porões em que foram as mulheres, eles atestam a violência da venda, do capuz, lhes 

negando a visão, o tato visual com o local e o torturador. Mas a nudez nem sequer é 

citada, isso não os incomoda, não é um dado relevante. Não é o caso da mulher, que 

se sente desprotegida, desestruturada, tentando se tapar a qualquer custo, mas não 

tendo com o que se tapar, as mãos não são suficientes e acabam em posição fetal. 

(...) Não é necessário tocar-lhe o corpo. A imaginação dá conta do recado 

(COLLING, 1997, p.89-90). 

 

A autora ainda relembra momentos em que a nudez foi desconsiderada pelo homem. 

Em situações como o vestiário do futebol, ou mesmo no serviço militar, são comuns as 

situações em que eles devem ficar nus coletivamente. Por outro lado, as mulheres haviam sido 

educadas para “guardarem-se”. Colling faz uma analogia com o campo biológico: “o homem 

é um ser mais externo e a mulher interno, o prazer masculino é externo, enquanto na mulher 

pertence as suas entranhas” (1997, p. 90).  

As mulheres militantes abdicavam de sua condição feminina e camuflam a sua 

sexualidade, o que não as impedia de se envolverem emocionalmente com seus colegas de 

organização. Muitas delas, inclusive, ficavam fichadas por seus relacionamentos com homens 

considerados perigosos pela ditadura civil-militar. Suas atividades subversivas eram 

colocadas em segundo plano, o principal ponto em suas fichas era seu envolvimento com 

homens esquerdistas. Mais uma vez, a mulher era coadjuvante, vista como objeto e não como 

sujeito ativo da história. 

Na época da ditadura, ainda não se aceitava o fato de que a mulher poderia entrar em 

uma organização por vontade própria. Acreditava-se que o seu estímulo teria de vir por parte 

de um homem, logo, ela seria militante por subversão e não por ideologia. “Era necessário à 

repressão caracterizar a mulher militante como anormal ao padrão de mulher constituído 

historicamente. Se não estava na política à procura de homem, certamente deveria ser 

homossexual” (COLLING, 1997, p. 103). 

Muitas mulheres se arriscaram e pisaram em solo masculino para lutar pelos seus 

ideais de democracia. Neste trabalho, abordar-se-á os ideais e a luta de duas mulheres, objetos 

de pesquisa: Sônia Angel Jones, militante do MR-8 e da ALN, e Zuzu Angel, mãe de 

militante, considerando de que forma a sétima arte levou aos espectadores a representação 

dessas mulheres. Assim, o próximo capítulo é dedicado a analisar como a mulher foi mostrada 
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nas telas do cinema desde a visão inicial de frágil e inocente, passando pela mulher fatal do 

cinema noir até chegar até as grandes estrelas de Hollywood.  
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3 A MULHER NAS GRANDES TELAS 

 

 

No início, o papel feminino no cinema era uma reprodução da vida real: a mulher era 

objeto do homem e deveria servir a ele. Nas artes, em geral, a visão masculina sempre 

prevaleceu sobre a feminina, especialmente no que diz respeito à questão sexual, visto que a 

mulher é vista como um indivíduo submisso ao parceiro, fato que, na década de 70, foi muito 

criticado pelas feministas. 

No entanto, a “telona” apenas refletia a realidade: a sociedade tinha um pensamento 

patriarcal e colocava o homem como centro da família. “Os signos do cinema Hollywoodiano 

estão carregados de uma ideologia patriarcal que sustenta nossas estruturas sociais e que 

constrói a mulher de maneira específica” (KAPLAN,1995, p. 45). Isso nos permite chegar à 

conclusão de que a mulher era oprimida pelo sexo oposto e tinha apenas de aceitar esse fato. 

O principal gênero cinematográfico dedicado às mulheres é o melodrama familiar, em que 

elas são apresentadas como esposas, mães e donas de casa, o que aponta para o modo com que 

deveriam se portar na sociedade. Logo, as restrições feitas à mulher devem ser encaradas com 

naturalidade, pois a visão masculina sempre esteve no comando da situação (KAPLAN, 1995, 

p.45). 

A psicanálise faz referências à vida sexual das mulheres, na qual elas são dominadas e 

adotam uma atitude passiva perante o desejo masculino, comportamento refletido nos filmes. 

Assim, como no sexo, no cinema o homem é o dominador, aquele que mantém as situações 

sobre controle e a autoestima elevada. “Para a mulher, ao contrário, são dadas apenas figuras 

vitimizadas e impotentes que, longe de serem perfeitas, ainda reforçam um sentimento básico 

preexistente da inutilidade” (KAPLAN, 1995, p. 50). 

Ao longo do tempo, algumas produções começaram a mudar sua visão e colocaram a 

mulher como dominadora e o homem como dominado. Agora eles eram o objeto do olhar 

feminino. 

 

Quando o homem deixa o seu papel tradicional, em que controla a ação e assume o 

de objeto sexual, a mulher adota o papel “masculino” de dono do olhar e iniciador 

da ação. Quase sempre perdendo, ao fazê-lo, as características femininas tradicionais 

– não aquelas de sedução, mas antes a de bondade, humanidade, maternidade. Agora 
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ela é quase sempre fria, energética, ambiciosa, manipuladora, exatamente como os 

homens cuja posição usurpou. (KAPLAN, 1995, p.51) 

 

Porém, essa troca de posições não acarretou em muitas vantagens para as mulheres. 

Mesmo donas do controle, seu objetivo ainda era possuir o olhar masculino e seu controle é 

parcial. Kaplan ainda complementa que a mulher age como “significante e significado 

suprimidos para dar lugar a um signo que representa alguma coisa no inconsciente 

masculino”. Logo, o homem continua dominante e o sexo oposto ainda é o dominado (1995, 

p. 53).  

Com o passar do tempo, as “telonas” passaram a mostrar as mulheres no mercado de 

trabalho, e o espectador passou a familiarizar-se com elas. Contudo, a figura feminina 

continuou sendo objeto de desejo, embora não mais aceitasse a dominação dos homens e 

seguisse buscando a sua independência. 

Virgem, divina e fatal: essa foi a evolução da representação da mulher nas “telonas”. 

No início, o cinema fazia uso da imagem de vedetes do teatro, mas logo depois houve uma 

libertação e diversificação das personagens e heroínas utilizadas.  

 

O erotismo, que é a atração sexual que se espalha por todas as partes do ser humano 

– fixando-se sobretudo nos rostos, nas roupas etc. -, é também o imaginário “mítico” 

que toca todo o domínio da sexualidade. As novas estrelas são totalmente erotizadas, 

enquanto anteriormente a virgem e o justiceiro eram de uma pureza equivalente à da 

Virgem Maria ou de Lohengrin, e a vamp e o mau fixavam em si o apelo destruidor 

e bestial da sexualidade. A evolução é, portanto, geral: maior erotização, 

humanização “realista”, multiplicação e novas combinações tipológicas das estrelas.  

(MORIN, 1989, p.16) 

 

O ator se tornava mais importante que a pessoa que representava, e, desta forma, 

nasceu o Star System, uma instituição do capitalismo que se dedica à fabricação de “estrelas” 

do cinema. Nessas “estrelas”, tudo era montado, desenvolvido para a própria promoção. “A 

estrela é uma mercadoria total: não há um centímetro de seu corpo, uma fibra de sua alma ou 

uma recordação de sua vida que não possa ser lançada no mercado” (MORIN, 1989, p. 76). 

O Star System pode ser considerado um fenômeno social, pois transformou os atores 

em heróis e os filmes em uma projeção do que deveria ser a vida cotidiana. Assim, o filme 

torna-se um exemplo para os espectadores que se envolvem e se identificam com a história. 

“A estrela não só representava uma personagem, no sentido de interpretar, mas ela também 

personificava a melhor maneira que um indivíduo pode tomar diante dos problemas da vida” 
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(GUBERNIKOFF, 2009, p. 71-73). Logo, as estrelas fabricadas são um modelo de 

comportamento a serem seguidos. 

O star system, movimento industrial cinematográfico instalado em Hollywood a 

partir da década de 20, assentou as bases da construção narrativa clássica 

cinematográfica e os elementos formadores do imaginário ocidental. A partir da 

segunda onda do movimento feminista, ocorrida na década de 70, a teoria feminista 

do cinema demonstrou que a posição das mulheres nos enredos dos filmes 

hollywoodianos sempre foi a do outro, nunca a de sujeito da narrativa, e que sempre 

foram tratadas como objetos do voyeurismo masculino (GUBERNIKOFF, 2009, p. 

66). 

 

Na sétima arte, a mulher sempre foi representada como ingênua, dócil e submissa até a 

Segunda Guerra Mundial, quando surge a femme fatale
15

, no cinema noir
16

.  Os diretores dos 

filmes noir retratam a figura feminina de forma verossímil: além das obrigações domésticas, a 

mulher era independente e, por vezes, até mesmo, sedutora, vingativa e má. Além disso, o 

protagonista é refém da figura feminina, sendo capaz de matá-la em busca de libertação 

(MATTOS, 2001, p. 43). 

O feminismo também esteve presente nas vanguardas europeias e norte-americanas, 

vinculadas, especialmente, aos nomes Germaine Dulac e Maya Deren. Dulac apresenta a 

mulher que luta contra o preconceito, torna-a visível, com posicionamento em definido 

perante as situações. Deren era comparada a Eisenstein por causa das questões formalistas, e 

seus filmes eram pesados, violentos e chocantes. Com tendências surrealistas, ela explorou as 

dúvidas e incertezas que circundam o universo feminino.  

 

Mesmo com o grande avanço da emancipação feminina, nos anos 60, as mulheres do 

cinema ainda são construídas com base nesses estereótipos, escondendo-se atrás de 

um romantismo exagerado e sem nenhuma indicação sobre o modo real de sua vida. 

Simplesmente ignora-se o feminismo no cinema (GUBERNIKOFF, 2009, p. 73). 

 

A maneira com que a sociedade vê a mulher é uma questão histórica, embora ela tenha 

passado de “frágil” a “atraente”, ainda é colocada como objeto de dominação masculina. Ser 

mulher, no cinema, não se restringe mais somente à figura da mãe, da dona de casa e da 

esposa. Atualmente, no cinema, as mulheres trabalham, estudam, são independentes, chefes 

                                                           
15

 Femme Fatale: Durante o cinema noir surge uma mulher fatal. Ela era bonita e apresentava uma fragilidade 

aparente, mas objetivava os seus interesses. 
16

 Cinema noir: Expressão criada pelos franceses para romances policiais com temática criminal que surgiram 

logo após a Segunda Guerra Mundial. Estes filmes são narrados em primeira pessoa, de forma subjetiva e com a 

presença da mulher fatal. Os personagens não são totalmente bons ou maus, não há moral entre eles. (MATTOS, 

2001) 
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de família, assim como na vida real. Porém, a arte ainda a apresenta como dominada. Mesmo 

nos tempos de Marilyn Monroe, em que a mulher era desejada, ela buscava o olhar masculino, 

a fim de provar sua beleza e sensualidade. A sociedade ainda é patriarcal e aos poucos a 

mulher vai tomar o seu posto. “A dominação das mulheres pelo olhar masculino faz parte da 

estratégia patriarcal para conter a ameaça que a mãe encarna” (KAPLAN, 1995, p. 288). 

Desde o início dos tempos, a mulher era vista como um ser relacionado ao amor e cuja 

felicidade sempre dependeu de uma figura masculina Gilles Lipovetsky (1997) lembra que 

mesmo as ideologias modernas não conseguiam ver a mulher como um ser independente. 

Como prova disto, o autor cita a primeira fonte de “literatura cor-de-rosa”, que fez muito 

sucesso com o público feminino. São “romances de evasão de grande tiragem, de obras que 

surgem em folhetim nas revistas femininas, de toda uma literatura destinada às mulheres, 

centrada na vida de casal, nas paixões e no adultério” (LIPOVETSKY, 1997, p. 20-26). No 

entanto, Lipovetsky salienta que a mulher ainda é extremamente ligada ao universo amoroso, 

pois, segundo ele, os relacionamentos de famosos, a vida sentimental e intimista são o alicerce 

da “imprensa cor-de-rosa da atualidade”. 

 

As mulheres conquistaram todo um conjunto de direitos que até então lhes eram 

negados. O reconhecimento da atividade profissional feminina, a legalização da 

contracepção e do aborto, a liberação da moral sexual: ocorreu realmente uma 

revolução. As mulheres adquiriram o direito de afirmar sua independência pessoal e 

econômica. (...) As desigualdades amorosas entre os sexos ficaram reduzidas, mas 

não desapareceram. (LIPOVETSKY, 1997, p. 25) 

 

 No Brasil, a discussão sobre a liberdade feminina ainda era considerada tabu e só 

começou a partir da década de 60, ganhando o status de movimento apenas no final dos anos 

70.  

Inicialmente impulsionada pelo feminismo, a figura feminina obteve tamanho 

destaque que logo passou de coadjuvante das “telonas” para incorporar papéis de maior 

destaque, como, por exemplo, protagonistas. No cenário nacional, Zuzu não foi a primeira 

personagem real a ganhar evidência em um longa-metragem, mas foi a mais recente mulher a 

ter a trajetória lembrada e contada para o grande público. Zuzu é uma mulher divorciada, 

independente economicamente, e fica conhecida como “mãe coragem” ao buscar o corpo do 

filho, morto pelo regime militar. 
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3.1 A construção da mulher pelo cinema 

 

 Jules Michelet afirma que a população de uma determinada região é considerada 

protagonista dos fatos que realizam. Dessa maneira, o povo é o fio condutor das histórias 

contadas. Nascem, assim, os heróis e vilões, que, mais tarde, serão representados na tela dos 

cinemas e em páginas de livros. O cineasta abdica do papel de historiador a fim de colocar na 

grande tela uma abordagem diferenciada das personagens retratadas na película. A precisão 

não é o objetivo, mas sim os detalhes, os simbolismos até então despercebidos sobre o 

período abordado (MICHELET apud PESAVENTO, 2003, p.20). 

De acordo com Pesavento (2003), a representação de uma imagem é traduzida de 

maneira diferenciada para cada espectador. Logo, resta ao roteiro expor uma abordagem ainda 

não retratada ou pouco visualizada sobre o tema que estiver em evidência. A história é 

reescrita para possibilitar a maior identificação do espectador com a obra. 

A escritora complementa: 

 

Ao reinscrever o tempo do vivido no tempo da narrativa, ocorrem todas as variações 

imaginativas para possibilitar o reconhecimento e a identificação. Representação 

porque a narrativa histórica tanto se coloca no lugar daquilo que aconteceu quanto 

lhe atribui um significado (PESAVENTO, 2003, p.36). 

 

No longa-metragem Zuzu Angel, de Sério Rezende, há a representação de todas as 

personagens interpretadas. Pesavento considera que “a representação não é uma cópia do real, 

sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele”. Assim, nota-

se que as figuras expostas no filme não são uma reprodução fiel das pessoas ali retratadas 

(2003, p. 40).   

Neste trabalho será usada a definição de representação de Pesavento (2003), uma vez 

que é mais operativa para os objetivos desta pesquisa. 

 

A representação é um conceito ambíguo, pois na relação que se estabelece entre 

ausência e presença, a correspondência não é da ordem do mimético ou da 

transparência. A representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, 

espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele (PESAVENTO, 2003, 

p.40). 

 

 

Zuzu, Stuart, Sônia, Elke são personagens do filme que existiram de fato fora das 

“telonas”. Assim, o longa-metragem não cria personagens ficcionais, mas reconta a realidade 
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vivida pelos indivíduos empíricos de maneira a envolver o espectador. Porém, pontua-se que a 

ficção é comedida, prendendo-se a fatos que não podem deixar de ser contados. 

O produtor do filme, Joaquim Vaz de Carvalho, foi vizinho de Stuart durante sua 

adolescência, fato que colabora para uma exibição mais focada das personagens, com uma 

mensagem a ser passada através do filme. Pesavento (2003, p. 57) sustenta a tese de que “é a 

partir da experiência histórica pessoal que se resgatam emoções, sentimentos, ideias, temores 

ou desejos”. Nesse momento, entra em questão o imaginário.  

O imaginário nada mais é do que a memória coletiva de um povo, constituído pelas 

imagens, pelas personagens e pelos acontecimentos retidos no passado que, de certa forma, 

ainda se fazem presentes. No caso de uma lembrança relacionada ao o campo da História, 

pode haver uma interpretação para cada época, por exemplo, um cidadão que conviveu no 

período da ditadura civil-militar brasileira apresentaria uma impressão diferente dos 

apontamentos do que uma pessoa que viveu somente na fase democrática do país. Resta, 

então, para os diretores e produtores, tentar passar uma verossimilhança para o espectador, a 

qual não precisa ser uma descrição real do acontecimento, mas deve convencer o público. 

Um único fato pode gerar diversas interpretações. O filme tenta passar uma delas, o 

ponto de vista do roteirista diante da personalidade que foi Zuzu. Pesavento (2003, p. 51) 

sustenta a ideia de que “A História estabelece regimes de verdade, e não certezas absolutas”. 

Assim, existe um processo de pesquisa acerca da personagem a ser construída. Durante essa 

investigação, fatos fictícios serão acrescidos à realidade e momentos reais serão excluídos, 

formando assim uma história pautada na verossimilhança. 

A partir de documentos e relatos, constrói-se uma pseudoverdade sobre o período a ser 

retratado. Dessa maneira, a arte depreende como as personagens viviam e entende a maneira 

como atuavam nos campos político e social. A expectativa é, sempre, de atrair público, e, para 

isso, mexe-se com o emocional da plateia, buscando gerar uma identificação, um 

reconhecimento do espectador para com o filme. A imagem, acrescida do texto falado, 

promove uma sensação de realidade, de convencimento quanto ao que foi apresentado na tela. 

Para isso, os diretores valem-se das características das personagens. Para Pesavento (2003, p. 

90), “as representações de identidade são sempre qualificadas em torno de atributos” que 

realcem o reconhecimento com a protagonista, como se pertencesse àquela realidade. Tais 
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características, de acordo com a autora, situam melhor o público em relação ao tempo, ao 

lugar e à sociedade da época, que é uma maneira de conservar a memória acerca de um 

período não vivenciado ou de relembrar fatos vividos. 

O filme de Rezende apresenta uma mulher independente e determinada a atingir os 

seus ideais. A estilista, interpretada por Patrícia Pillar, era conformada com o cenário político 

vigente no país. Diferentemente, Stuart e Sônia eram engajados no movimento estudantil, fato 

que leva Zuzu a abrir os olhos perante a realidade brasileira. 

A sétima arte não tem como regra exibir um retrato fidedigno da realidade vivida na 

época, assim, diretor e roteirista adaptam a história a ser contada para o ângulo pelo qual eles 

acreditam que a História será mais interessante. Para que esta visão seja exposta, adota-se 

uma representação das personagens. 

 

3.2 O filme Zuzu Angel  

 

 Zuzu Angel é um filme de Sérgio Rezende produzido no Brasil, lançado em 2006. O 

longa-metragem levou quase oitocentas mil pessoas
17

 para as salas de cinema e foi vencedor 

do Grande Prêmio Cinema Brasil de Melhor Figurino. Além disto, foi indicado nas categorias 

Melhor Atriz (Patrícia Pillar), Melhor Ator Coadjuvante (Daniel de Oliveira), Melhor 

Maquiagem (Martin Macias Trujillo), Melhor Direção de Arte (Marcos Flaksman) e Melhor 

Som (Márcio Câmara e Miriam Biderman). Recebeu, ainda, indicações ao Prêmio da 

Academia Brasileira de Cinematografia nas categorias Melhor Direção de Arte e Melhor Som. 

O longa-metragem conta o momento mais difícil da vida da estilista brasileira. Assim 

como esse, outros filmes com passagens históricas têm seu valor e devem ser reconhecidos 

como material de memória, posto que, muitas vezes, é através deles que se dá o primeiro 

contado de uma pessoa com um fato que não vivenciou.  

 Nos últimos anos, a temática ditatorial ganhou destaque e entre os diretores e 

roteiristas, prova de que o passado deve ser mostrado às novas gerações para que erros 

semelhantes aos de outrora não sejam cometidos ou, até mesmo, para que se crie uma 

                                                           
17

 Números do site Adoro Cinema (http://www.adorocinema.com/filmes/filme-124850/curiosidades/). Acesso 
dia 31 de outubro de 2012. 
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consciência por parte do eleitor na hora de votar. Dado o recente destaque concedido a essa 

temática, percebe-se que há uma necessidade de pesquisar a questão. As figuras representadas 

no fillme Zuzu Angel passam por um dos momentos mais difíceis da história do país. Um 

período sem liberdade, onde tudo era julgado em nome de um Estado de Direito, que não 

preservava os direitos do cidadão. As pessoas podiam escolher ficar no Brasil, mas se não 

aderissem a luta contra o regime, seriam consideradas politicamente alienadas, por outro lado, 

se aderissem aos movimentos estudantis, seriam presas, torturadas e, na melhor das hipóteses, 

exiladas. Foi o que aconteceu com Sônia, uma das personagens do filme. 

 Ambientado na década de 70, o longa-metragem narra a história da estilista brasileira 

que dá nome ao filme. Zuleika é uma mineira, nascida na cidade de Curvelo e que iniciou sua 

carreira profissional no Rio de Janeiro nos anos 60, quando a moda brasileira ganhou projeção 

internacional. Além de ser divorciada, outro fator chama atenção na personagem: ela é um 

ícone na sua profissão que, até o momento, só possuía nomes masculinos, como Dior e  Yves 

Saint Laurent. Dentre suas sua clientela encontravam-se celebridades como Joan Crawford, 

Liza Minelli e Kim Novak. 

 Stuart Edgar Angel Jones era estudante de economia e havia ingressado no Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), organização clandestina que lutava contra o regime 

instalado no Brasil. Filho de Zuzu e Norman Jones, ele era praticante de remo pelo Flamengo. 

No MR-8, conheceu Sônia, com quem se casou mais tarde. 

 Sônia também era estudante de economia e filha de militares. Conheceu Stuart no 

movimento estudantil, no qual permaneceu até sua morte. Ela foi presa, torturada e exilou-se 

na França. Com o passar dos anos, sentiu a necessidade de voltar e ajudar os companheiros. 

Sob o codinome de Esmeralda, retornou ao Brasil, onde foi novamente presa e torturada, 

sendo, posteriormente morta pelos militares. 

 A relação de Zuzu com o filho estava estremecida, pois ela era contra suas atitudes 

revolucionárias. A empresária era indiferente quando o assunto era política. Mantinha-se 

neutra até o momento em que Stuart, atendendo pelo codinome de Paulo, foi preso, torturado 

e morto na Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro. Zuzu recebe um telefonema em que lhe 

falavam de um “Paulo” que havia sido pego pelos miliares. Então, Zuzu  associa o codinome 
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ao seu filho. Sem saber do paradeiro de Stuart, a estilista recorre às autoridades em sua busca. 

Essas, por sua vez, negam qualquer envolvimento com o sumiço do militante. 

Com o passar do tempo, Zuzu fica cada vez mais desesperada, até que um dia recebe 

uma carta de Alberto, amigo de Stuart que havia sido usado como isca para a prisão do 

militante. Alberto conta em detalhes a noite na qual foi torturado ao lado de “Paulo” e como 

assistiu, pela janela de sua cela, às torturas realizadas com seu companheiro no pátio da Base.  

Confirmada a morte de Stuart, começa a saga da estilista em busca do corpo do filho e 

do direito de enterrá-lo. Sem obter respostas do governo, Zuzu torna-se inimiga dos militares 

ao fazer denúncias sobre a situação vivida no Brasil através de suas coleções. Cada vez mais 

famosa internacionalmente, ela aproveita o prestígio e realiza o primeiro desfile político que 

se tem notícia nos Estados Unidos, como forma de protesto com o acontecido com seu filho e 

com seu país. 

Não satisfeita, Zuzu entra em contato com todas as fontes possíveis para ter provas e 

poder expor publicamente o que ocorreu com Stuart. Com manifestações públicas e 

internacionais, ela torna-se cada dia mais ameaçadora para o governo, que, por sua vez, 

querendo amenizar a situação, realiza o julgamento de Stuart, no qual ele é considerado 

inocente. 

Depois de muito procurar, a estilista consegue provas contundentes do que havia 

acontecido com seu filho e resolve fazer a denúncia. Antes, pensando que algo poderia 

acontecer com ela, Zuzu deixa cartas com uma mensagem de que se algo lhe ocorresse com 

ela, seria pelas mesmas mãos de quem matou Stuart. 

Zuzu sai, então, determinada a fazer a denúncia, e acaba sendo perseguida pelo túnel 

Dois Irmãos e tem seu carro jogado barranco abaixo. No som, uma fita de Chico Buarque, seu 

amigo. No carro, os papéis que incriminavam os militares, que logo foram recolhidos. Na 

grama, o corpo de uma mãe que lutou pelo direito de enterrar o próprio filho. 
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4 ANÁLISE FÍLMICA 

 

 A metodologia usada neste trabalho será a análise fílmica. No entanto, primeiramente 

é necessário distinguir análise de crítica. Analisar consiste em, basicamente, interpretar os 

significados de imagem e linguagem (visível e subjetiva) utilizadas pelas produções, através 

do processo da desconstrução. Para facilitar a análise, nesse capítulo serão elencadas 

características que auxiliam na hora de interpretar o que se passa na grande tela, sustentadas 

por referencias teóricas de diferentes autores. Já a crítica usa apenas da opinião do escritor 

sobre o objeto em questão. 

 
El análisis tienen bastante que ver com la inerpretación: que esta última seria, si se 

quiere, el “motor” imaginativo e inventivo del análisis; y que el buen análisis sería 

que no duda en utilizar esta faculrad interpretativa, aunque mateniéndola en un 

marco tan estrictamente verificable como sea possible (AUMONT; MARIE, 1993, 

p.24). 

 

 Aumont e Marie expõem que a análise é a melhor maneira de compreender um filme e 

que, para isso, é preciso ter capacidade de discernimento para que a análise feita possa 

produzir conhecimento. Contudo, a obra deve ser vista em seus detalhes e os seus elementos 

não devem ser distorcidos a fim de que a hipótese do pesquisador seja válida (1993, p.19). 

 Para a análise, o espectador deve passar a ver o filme com um olhar crítico, a fim de 

examiná-lo em seus detalhes. Assim, é preciso ver a produção inúmeras vezes para poder 

avaliar com maior propriedade e distanciamento o objeto de estudo. Ainda é necessário que se 

veja se as hipóteses iniciais confirmam-se no decorrer da pesquisa e, caso não se verifiquem, 

deve-se saber contornar e reavaliar as proposições feitas (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, 

p.12-14). 

 Assim, Goliot-Lété e Vanoye (1994, p.15) consideram que analisar um filme  

 

é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais 

que não se percebem isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela 

totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o analista 

adquire um certo distanciamento do filme. Essa desconstrução pode naturalmente 

ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos seletiva segundo os desígnios da 

análise. 

 

 Quando se assiste a um filme com um olhar crítico, o espectador coloca-se na posição 

de analisador. Logo, o normal é que seus sentimentos e emoções se mesclem com a obra, pois 
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a tendência do espectador é projetar a sua vida na tela, em um processo de identificação. 

Contudo, deve-se saber separar os atos, pois a película tem objetivo em si que, 

independentemente da visão do analista, permanecerá a mesma. Assim, não se deve iniciar o 

estudo de um filme com base em suas primeiras impressões sobre o mesmo.  

Aumont e Marie (1993) defendem, também, a tese de que cada pesquisador tem sua 

maneira própria de analisar um filme, sendo inviável a criação de um roteiro específico de 

análise. Para os autores, cada filme poderá levar o pesquisador a um tipo diferente de 

metodologia, que pode variar de acordo com o trecho analisado, o que se torna possível com a 

familiarização do analista em relação ao objeto em estudo. 

 

Viendo un mismo film en diferentes pases, se puede llegar a memorizar más 

fielmente ciertos detalles, a recordar los principales momentos del desarrollo 

narrativo sin demasiados errores y a referirse a cualquier fragmento visualmente 

llamativo con uma certa precisión. [...] Así pues, es necesario ver y volver a ver los 

films que deben analizarse, y no puede imaginarse um trabalho analítico que no esté 

basado al menos en tres visionados del film (AUMONT; MARIE, 1993, p.23). 

 

Após a desconstrução do filme, parte-se para a próxima etapa: “estabelecer elos entre 

esses elementos isolados, em compreender como se associam e se tornam cúmplices para 

fazer surgir todo um significante” (AUMONT; MARIE, 1993, p.52-53). Tal associação de 

fragmentos é de inteira responsabilidade do analista, que deve respeitar a obra estudada, sem  

querer superá-la, apenas entendê-la. 

Para analisar um filme, primeiramente é preciso desconstruí-lo, processo de descrição 

das imagens usadas pelo diretor. Dessa maneira, a reconstrução será a interpretação do 

analista sobre a obra estudada. Vanoye e Goliot-Lété (1994) apontam os erros mais frequentes 

na hora de analisar um filme: o pesquisador pode vir a descrever ao invés de interpretar ou até 

mesmo fazer o processo inverso e o distanciamento da obra pode vir a ser demasiado grande, 

a ponto de fugir do tema proposto inicialmente. Quanto à descrição das imagens, Aumont e 

Marie (1993, p. 73) explicam: “Es decir, traducir a lenguaje verbal los elementos informativos 

y significativos”.  

 Saber utilizar as análises já feitas sobre o filme a ser estudado é outro ponto 

importante. Não se deve considera-las “um saber obrigatório, preliminar, à análise, o que seria 

abandonar o seu próprio trabalho” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 17). Logo, a relação 
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entre o pesquisador e o seu objeto de estudo é um dos pontos que vai determinar o sucesso da 

análise. 

 Para Goliot-Lété e Vanoye (1994, p. 40), o termo diegese “designa a história e seus 

circuitos, a história e o universo fictício que pressupõe (ou ‘pós-supõe’)”. A palavra está 

relacionada ao elemento histórico, mas não pode ser considerada sinônimo, pelo fato de 

abranger as características artísticas colocadas na obra analisada. 

 São três tipos os instrumentos de análise fílmica: os instrumentos descritivos, os 

situacionais e os documentais. O primeiro diminui as dificuldades que o longa-metragem 

pode trazer. O segundo trata-se de um elo entre a produção e a análise propriamente dita. O 

terceiro se difere dos outros pelo fato de que “no discriben ni citan al film mismo, sino que 

apontan a su tema informaciones procedentes de fuentes exteriores a él” (AUMONT; MARIE, 

1993, p. 55). 

Para Laurent Jullier e Michel Marie (2009, p. 20) plano, sequência e filme são 

elementos que devem constar em uma análise fílmica.  

 

A leitura de um simples plano conduz quase certamente a entrar nos detalhes da 

regulação dos parâmetros técnicos e a flertar com a leitura genética. Um passo para 

trás permite vislumbrar uma sequência – o encadeamento dos planos, o choque das 

imagens justapostas. [...] A cenografia – uma composição que engloba o simples 

jogo das regulações técnicas – se revela e o filme começa a fazer sentido. Um passo 

a mais e, pela articulação das sequências entre elas, a obra se constitui, acabada, 

quase autônoma. [...] Neste estágio, é possível apreciar a forma como a história foi 

contada e, literalmente, “falar do filme” (JULLIER; MARIE, 2009, p.20). 

 

Quando o assunto é plano, os autores explicam que o posicionamento da câmera é 

fundamental e que todas as posições “conduzem sua série de conotações” e mensagens. O 

ponto de vista é a parte mais importante no que diz respeito a planos, pois mesmo com toda a 

tecnologia existente, ainda é preciso que o homem tome decisões para que as coisas 

aconteçam. Logo, “encontrar-se em um local significa receber as informações sob certo 

ângulo e não sob outro” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 22-23). 

Não importa que a câmera coloque o espectador como testemunha ou adote um ponto 

de vista de algum personagem, ela irá delimitar o que o público tem que “filtrar” da cena 

mostrada, seja tirando suas próprias conclusões, seja guiado por um personagem. O ponto de 

vista da câmera faz com que o filme tenha determinado sentido e não outro.  
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Depois de decidido o plano em que a câmera irá se encontrar, deve-se definir a 

distância focal e a profundidade de campo,  que limitam o que será enquadrado. A primeira, 

conforme Julier e Marie, “indica a amplitude do campo visual de um lado a outro”. A segunda 

revela “a nitidez no sentido do eixo da objetiva. Ao contrário da distância focal, este 

parâmetro pertence à experiência cotidiana do ser humano”. Em relação às restrições da 

profundidade de campo, “quanto maior a quantidade de luz que cai sobre a cena, mais fácil de 

obter uma grande profundidade de campo” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 29-30). 

Os movimentos de câmera, assim como a distância focal e a profundidade de campo, 

“intervém na construção do ponto de vista” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 33). Estse 

parâmetro engloba a panorâmica e o travelling. Jullier e Marie (2009) alertam para a questão 

do zoom não ser um movimento de câmera, mas sim “uma variação da distância focal”, isto é, 

um movimento de lente. 

O último elemento que compõe o plano é a combinação audiovisual. É ela que vai dar 

ritmo para a cena, através de ruídos, música ou falas de personagens. Os ruídos, além de 

situarem o espectador (ao escutar uma buzina ele imagina um centro urbano, por exemplo), 

também podem levá-lo ao suspense, uma vez que “ainda que raramente lhe seja endossado 

esse papel de prestígio, os ruídos podem apoiar significados de ordem simbólica” (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 39). 

 A segunda figura fílmica abordada por Jullier e Marie (2009) é a sequência. Para eles, 

sequência é “um conjunto de planos que apresenta uma unidade espacial, temporal, espaço 

temporal, narrativa [...] ou apenas técnico” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 42). Nesse quesito 

destaca-se a montagem, que é definida por eles como “interrupção do fluxo visual”. A 

montagem engloba: o corte, que remete a como era feito nos filmes antigamente ou L’cutting, 

que é a montagem por deslocamento de pontos de entrada de imagem e áudio.  

 Outro aspecto importante para a sequência é a cenografia, que, por sua vez, é dividida 

em cinco tipos: vitrine, galeria, tribunal, circo e parque. Na vitrine, a cena é organizada “em 

profundidade, no sentido do eixo da objetiva”. A galeria trata-se de um deslocamento lateral, 

quando a câmera “passa” pela parede. Tribunal é quando ela nos mostra, em sequência, os 

dois pontos importantes da conversa. O circo é usado para “mostrar as facetas de uma 

situação, ou ainda para fazer compreender que um grupo ou um casal basta a si mesmo”. No 
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parque, a câmera é “errante”, tem liberdade, “trajetos livres” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 49-

52). 

 Ainda quanto à sequência há o suspense, o coup de théatre, gerado pelos efeitos de 

clipe e de circo e pelas metáforas audiovisuais. O primeiro, os efeitos de clipe e circo, faz com 

que o espectador tema o que está por vir. O segundo trata-se da surpresa, da frustação das 

expectativas depositadas em determinados personagens. Efeito clipe é “quando a música 

impõe sua duração à cena ou seu ritmo à montagem”. Já o efeito circo é “quando a música 

destaca o que se passa, ou quando a voz comenta os acontecimentos e os objetos apenas à 

medida que acontecem”. As metáforas audiovisuais são transposição de uma ação para outra 

através de analogias (JULLIER; MARIE, 2009, p. 52-58). 

 Por último cita-se o nível do filme, a história contada. 

Contar em imagens e em sons supõe, em primeiro lugar, selecionar algumas 

peripécias de preferência a outras, depois as mostrar em certa ordem e em certo grau 

de clareza, eventualmente inscrevendo-as em certo quadro de apresentação, mas 

com certeza propondo ao público um posicionamento ético e estético (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 60). 

  

 A trama pode valer-se de alguns recursos, como, por exemplo, apresentar os 

personagens passando por um momento de desequilíbrio quando algo perturbador ocorre. 

Outro recurso que pode ser utilizado é a mudança na ordem dos fatos, pois o filme não precisa 

narrar a história de maneira cronológica linear, o que pode levar a um jogo com o espectador. 

Esse recurso pode ser usado através da participação do espectador, “que consiste em imaginar 

– de modo a poder agir em consequência disso – o que as pessoas que ele olha sentem e em 

que elas pensam”; a transgressão, que “sacia o desejo de não fazer o que não nos parece bom 

[...] quando se está cansado da sociedade gregária e das regras estabelecidas”; a cumplicidade, 

que tem a função de unir a produção com o público e a vertigem, que “baseia-se na utilização 

de figuras audiovisuais às quais regem automaticamente partes do aparelho perceptivo 

humano”. Tudo isto pode ser analisado em um filme, independentemente de seu gênero 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 60-71). 

 Outro elemento que dever ser analisado é o roteiro do filme. De acordo com Goliot-

Lété e Vanoye: 
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O roteiro estrutura uma narrativa (uma sequência lógica de eventos, de relações 

entre personagens, de conflitos, um conjunto de informações a serem distribuídas 

pelo filme para garantir a compreensão e a verossimilhança) e uma progressão 

dramática de acordo com as regras de alternância entre tempos fortes e tempos 

fracos e as da progressão contínua da tensão até o desenlace, passando pelo 

“clímax". Por outro lado, e simultaneamente propõe um ponto de vista [...] sobre a 

história e os personagens (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 63). 

 

 

 Tomando esses parâmetros como base, parte-se para a análise fílmica do filme Zuzu 

Angel, longa-metragem que retrata a luta vivida pela estilista brasileira em busca do corpo do 

filho Stuart Angel Jones, integrante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) que 

tinha um relacionamento com Sônia Angel Jones, militante do Movimento Revolucionário 8 

de Outubro e, posteriormente, da Aliança Libertadora Nacional (ALN). 

 As categorias de análise foram escolhidas para retratar o período ditatorial daquele 

momento, seja através do tempo cinematográfico, que utiliza vários elementos para localizar o 

espectador em seu espaço. Foram escolhidas também algumas categorias que analisam a 

representação das mulheres pesquisadas neste trabalho, como o figurino, que é uma marca 

registrada neste filme, a mulher frente ao regime ditatorial e a composição de outros aspectos. 

Foi analisada também a tortura, uma das marcas mais obscuras do período ditatorial 

brasileiro. Estas são as linhas mestras desta análise, que será descrita no próximo subtítulo. 

 

4.1 A representação da década de 70 na tela cinematográfica 

 

 Neste subtítulo, pretende-se elencar itens que remetam ao período mostrado na tela. 

Para analisar as representações da época em que se passa o filme Zuzu Angel, este trabalho 

optou por dividi-las em três grupos: questões comportamentais, que abrangem os costumes e 

tópicos levantados no longa-metragem, que fazem parte do tempo cinematográfico; o figurino 

e os elementos cênicos utilizados pelo diretor. Foram analisadas as cenas consideradas com 

maior impacto, representação da figura de Zuzu ou momentos de intensidade da personagem 

pela pesquisadora. 
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Figura 1 - Zuzu Angel chega em casa e a televisão anuncia a despedida de Pelé da seleção. 

 

Dentro das questões comportamentais, logo no início do filme pode-se perceber o 

tratamento que as mulheres divorciadas recebiam. Elas, apesar de serem independentes 

financeiramente, eram vistas com maus olhos pela sociedade patriarcal, que ainda colocava o 

homem como peça fundamental na família e como gerador de renda. 

Outro fato importante é como se dá a caracterização do tempo em que se passa a 

narrativa, tema abordado no próximo subtítulo.  

 

4.1.1 O TEMPO 

 

 Dentro do cinema, o tempo é trabalhado de quatro maneiras: condensado, alternado, 

cronológico e flashback. Alguns momentos destacam-se na categoria tempo. Um dos 

momentos é quando Zuzu, ao chegar em casa, se depara com a televisão ligada e não há 

ninguém na sala. O aparelho é antigo e poderia claramente ser enquadrado nos elementos 

cênicos, mas o que chama a atenção é o que é dito pelo apresentador. A voz do âncora diz que 

Pelé havia anunciado a sua despedida da seleção brasileira, o que remete ao ano de 1971. 

Ainda na mesma cena, o apresentador fala sobre o assalto ao banco, no qual Stuart e Lamarca 
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estavam envolvidos, ocorrido no mesmo dia, e sobre a situação americana na Guerra do 

Vietnã, momento histórico que começou em 1959 e terminou na metade da década de 70. 

 O primeiro flashback do filme relembra Stuart com dez anos caminhando com uma 

bola de futebol. Ele é interpelado por dois colegas que dizem que não irão à casa dele pelo 

fato de sua mãe, a estilista, ser “desquitada”. O menino tenta retrucar, mas fica sem ação 

quando é perguntado sobre o paradeiro de seu pai. Os colegas insultam Zuzu, o que gera fúria 

no pequeno Stuart. 

 O flashback seguinte apresenta Stuart, mais velho, passando a tarde trancado no quarto 

com Sônia trancado. O comportamento é recriminado por Zuzu, que se mostra conservadora 

perante o relacionamento do filho. 

 Após saber da prisão do filho, a estilista segue para o escritório do advogado Fraga. 

Lúcia, sua amiga, sugere que o advogado entre com um Habeas Corpus para casos de crime 

político, e ele comenta que o regime acabou com tal recurso. Fraga refere-se a uma das 

proibições causadas pelo Ato Institucional Número 5 (AI-5). 

 Na cena que se passa na Base Aérea do Galeão e na cena em que a protagonista tem 

um flashback no tribunal militar é colocado em cheque o fato de Stuart usar um codinome. A 

prática era comum nos tempos da ditadura para que a verdadeira identidade dos militantes e 

de outras pessoas que eram contra o regime fosse preservada. Outras práticas comuns no 

período como os telefones grampeados e as perseguições militares também são referidas na 

conversa de Zuzu com o militar que se propõe a dar seu testemunho sobre o que havia 

acontecido com Stuart. 

 Por fim, Zuzu recebe uma fita de Chico Buarque. Ao colocá-la no som do carro, a 

música “Apesar de você” começa a tocar. A composição do próprio Chico Buarque é do ano 

de 1970, mas sua veiculação foi proibida por conter mensagens subliminares contra o regime. 

Sua exibição foi liberada em 1978, dois anos depois da morte da estilista. Ainda para 

representar a década retratada, foi analisado o figurino dos personagens. 
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4.1.2 O FIGURINO 

 

 Kika Lopes foi a responsável por desenvolver o figurino do filme. Através dele, 

percebe-se como o cineasta mostra o período representado para o espectador. Por meio de 

roupas e acessórios é possível fazer a leitura da época retratada. Para que a análise seja melhor 

compreendida, imagens extraídas do filme foram utilizadas para fins de ilustração desta seção. 

 A década de 70 foi marcada por uma moda mais despojada, peças feitas com algodão, 

calças “boca de sino” e jeans, que ganhava novos tipos de tratamento, eram usadas para tornar 

o visual mais esportivo. 

Para os homens, havia o predomínio de camisas sociais claras, com riscas verticais 

que, acompanhadas de calças jeans, compunham o visual masculino. Sandálias trançadas e 

sapato social sem meia, como Alberto na cena 68 , em que estava no bar a espera de Stuart, 

também eram muito frequentes. 

 

Figura 2 - Norman ao saber que o filho Stuart havia sido preso. 
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 Figura 3 - Fraga no pátio da Base Aérea do Galeão. 

 

Os cortes dos ternos masculinos também se destacam no filme em questão. Feitos por 

costureiras ou alfaiates, possuíam lapelas largas e com duas fileiras de botões. As estampas 

eram variadas. Fraga aparece com um traje xadrez, como mostra a Figura 3. Os casacos, por 

outro lado, como o usado por Alberto na cena do assalto ao banco, possuíam apenas uma 

carreira de botões e tinham cores uniformes em tons neutros, como o cinza e o marrom. 

 O figurino de Luana Piovani, no papel de Elke Maravilha denuncia o que realmente 

foi a moda nos anos 70. A figurinista Kika Lopes abusou de acessórios como botas de cano 

alto, roupas confeccionadas de maneira artesanal, estampas florais e micro shorts usados na 

época para compor o visual da modelo. O visual de Elke, com bolsas com franjas e bijuterias 

feitas de contas de miçangas, tem a predominância do estilo apache, que possui características 

semelhantes às da tribo indígena de mesmo nome. Na cena 19, Ana Angel, filha da figurinista, 

abraça a mãe usando um vestido com a bainha acima do joelho. Era um resquício da década 

passada, na qual a minissaia surgiu. 
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Figura 4 - Elke e Hilde no saguão do aeroporto Santos Dumont. 

 

 Em 1976, momentos antes da morte de Zuzu, Hilde aparece com a mais nova moda 

entre as mulheres: saias compridas, que seguiam o estilo das mulheres ciganas, e cintos 

largos. As cores dão um tom caseiro às peças, o que enfatiza o aspecto artesanal, elemento da 

moda da década de 70. As cores fortes são uma herança trazida do movimento hippie, nos 

anos 60. Os cabelos das personagens também chamam a atenção. Em meio ao movimento 

black power
18

 nos Estados Unidos, no Brasil, tornou-se moda ter os cabelos cacheados ou 

ondulados. Nota-se que os cabelos das mulheres representadas no filme possuem ondas, ou, 

como no caso de Elke, os cachos são artificialmente produzidos, concedendo mais volume e 

leveza aos fios.  

                                                           
18

 Black power: referência movimento criado pelos negros, que visavam a aceitação de sua cor e cabelos da 
maneira natural. 
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Figura 5 - Hilde presta atenção na carta de seu irmão que é lida por Zuzu. 

 

Sônia é a mulher guerrilheira no filme Zuzu Angel, integrante do MR-8, seu figurino é 

basicamente composto por roupas unissex, como camisas sociais, calça jeans e blusas sem 

adereços, comuns na moda dos anos 70. A bolsa com a alça a tira colo que Sônia usa é uma 

marca registrada da década de 70. Além disto, Sônia foi investida do estilo safari, também 

referência no período. Em um primeiro momento do filme, a estudante de economia veste 

uma calça jeans de corte reto e uma blusa marrom solta ao corpo, mas que faz com que sua 

cintura seja notada. Por usar figurinos mais despojado, Sônia não usa maquiagem nem 

acessórios, à exceção de sua bolsa, e, devido às lutas políticas, tem o corpo coberto por suor 

em boa parte das cenas em que aparece. Seu cabelo cacheado é curto e despenteado, próprio 

de uma mulher que se preocupa mais com a questão política do país do que com a sua 

aparência. 
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Figura 6 - Sônia Angel Jones em uma barricada ao lado de Stuart. 

 

No entanto, a militante não foi representada como uma mulher desleixada, pois em 

ocasiões sociais, ela aparecia vestida a rigor. No seu casamento com Stuart, usou um vestido 

em tom pastel colado ao corpo com um decote em “V”. Seu cabelo, curto, estava sem seus 

tradicionais cachos e usava brincos em formato de gota e uma gargantilha dourada. Quando 

ela resolve se exilar em Paris, aparece na loja de Zuzu vestindo uma blusa social masculina 

bege, um blusão da mesma cor enrolado no pescoço, uma calça jeans com o corte reto abaixo 

do joelho, com a sua bolsa no ombro e os cabelos cacheados despenteados. A sogra não deixa 

de reparar e sugere um novo visual para a nora que irá morar na Europa. “Paris exige isso de 

uma nora de Zuzu Angel”, afirma Zuzu no filme. Assim, a estilista escolhe um vestido 

estampado vermelho com detalhes em verde, branco e rosa com a amarração no pescoço. 

Sentindo-se mais feminina, Sônia, ao vestir-se, aparece com os cachos arrumados.  
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Figura 7 - Casamento dos jovens militantes no pátio da casa dos pais de Sônia. 

 

Outra cena em que temos Sônia em uma postura mais clássica é na beira da lagoa, 

enquanto Stuart disputa uma regata, no início do filme. Ela veste uma peça azul estampada 

com flores em tons celeste, marinho, verde, branco e laranja, cujas alças se encontram atrás do 

pescoço formando um laço. Nesta cena, a personagem faz o uso de brincos que combinam 

com a roupa e tem o formato de uma rosa. O decote deixa seu colo à mostra, o que faz com 

que a parte superior do seu tronco assuma forma de coração se tomados como parâmetro os 

seios e a cintura. Além disto, Sônia porta uma bolsa de cortiça, matéria-prima muito utilizada 

na década de 70. A iluminação que incide na personagem varia de acordo com o momento em 

que ela se encontra. Sônia aparece em cinco situações: nas cenas 23, 25, 30, 59 e 63. Ela vive 

três períodos: no primeiro, porta-se de maneira social, nas cenas na lagoa e no seu casamento 

com Stuart (cenas 23 e 59, respectivamente), nas quais a luz é focada no rosto da personagem, 

concedendo-lhe clareza. Segundo, nos momentos em que ela participa ativamente da 

barricada, no qual a iluminação é fechada. E por último quando seu ponto de vista sobre o 

regime é evidenciado, fazendo com que ela tenha total liberdade para se expressar. Nestas 

cenas, a luz é uniforme. 
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Figura 8 - Sônia na beira da lagoa onde torce por Stuart. 

  

Outro fator de destaque nas roupas dos anos 70 é o uso do jeans como peça unissex, 

além do uso de coletes, como mostrado no visual de Elke Maravilha na Figura 4. Além das 

calças pantalonas ou “boca de sino”, o salto anabela também faz referência ao período. No 

quesito matérias-primas, o ênfase era para materiais orgânicos, como couro, madeira e cortiça. 

Outro ponto que mostra ao espectador o momento retratado são os elementos cênicos, que 

serão abordados no próximo subtítulo. 

 

4.1.3 ELEMENTOS CÊNICOS 

 

 Os elementos cênicos são as peças usadas para contextualizar a época que se retrata na 

tela. Tal contextualização pode ser feita através de ambientes criados dentro dos cenários 

determinados em cada locação. Nesta seção, são abordados elementos como automóveis, 

móveis e lugares frequentados pela sociedade da década de 70 e outros fatores que remetem 

ao período. 

 Os veículos automotivos foram bem representados em Zuzu Angel. Dos quatro carros 

de destaque na trama, três são da marca Volkswagen e um da Chevrolet. Curiosamente, 

somente um deles começou a ser fabricado na década de 70. 
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O primeiro carro que é mostrado é um Karmann Ghia (KG) azul celeste, pertencente à 

protagonista. O modelo usado em cena é um KG de 1970 que possui um motor de 1.600 

cilindradas. A ambulância, um Fusca, mostrada na cena final do filme e o Opala usado para 

efetuar a prisão de Stuart que começam a ser fabricados na década de 60 são também 

apresentados no filme. Dez anos antes, era fabricada a Kombi usada para o transporte dos 

militares na cena 28. 

Figura 9 - Karmann Ghia de 1970 usado pela estilista Zuzu Angel. 

  

Ainda no início do filme, é feita uma referência ao Jornal O Globo. Na capa 

encontrava-se a manchete da morte de Carlos Lamarca, assassinado no dia 17 de setembro de 

1971 em Pintada, no interior do estado da Bahia, mas seu corpo só foi reconhecido depois da 

chegada de sua ficha datiloscópica. No dia em que foi morto, Lamarca havia sido condenado 

pelo Conselho Permanente de Justiça Militar a cumprir uma pena de quatro anos, tendo seus 

direitos políticos suspensos por mais seis. A foto estampada no jornal mostrava outro corpo, o 

de José Campos Barreto, o Zequinha. Ambos morreram porque não atenderam as ordens de 

rendição e trocaram tiros com a polícia
19

. Logo, acredita-se que a cena se passa poucos dias 

após a morte do guerrilheiro. Outra referência jornalística dá-se ao final do desfile de Zuzu, 

em Nova Iorque. A foto  da figurinista estampa uma matéria do Jornal The New York Times 

escrita por Bernadine Morris. 

                                                           
19

 Informações retiradas do Jornal Folha de São Paulo do dia 19 de setembro de 1971. Disponível em 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_19set1971.htm>. Acesso em 2 de novembro de 2012. 
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Figura 10 - Zuzu retira jornais, um gravador e outros objetos de uma caixa. 

 

 Durante a cena 16, na qual ocorre o assalto ao Banco, notam-se as caixas usadas pelo 

estabelecimento. A imagem contrasta com a realidade atual, na qual se faz o uso de 

computadores e outros tipos de tecnologia que estão a serviço dos funcionários e clientes. O 

filme mostra, ainda, outros objetos que caracterizam o período como, por exemplo, os 

arquivos, no  jornal no qual a estilista tenta publicar a carta de Alberto ou na sala de Mota, na 

Base Aérea do Galeão. Os arquivos eram usados para guardar documentos importantes, já que 

nesse período não haviam máquinas que fizessem o arquivamento virtual. Ainda na sala do 

agente, em cima dos arquivos, aparece um objeto não identificado que chama a atenção de 

Zuzu. Ao seu lado, encontra-se um ventilador amarelado, provavelmente causado pelo tempo 

de uso. 
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Figura 11 - Arquivos, ventilador e objeto não identificado na sala de Mota, na Base Aérea do Galeão. 

 

 As malas usadas em cena por Zuzu Angel também se destacam. Elas possuíam 

formato quadrado e tinham cores nos tons de marrom e bege, diferentemente dos dias de hoje, 

no qual se tem os mais diversos formatos e cores à disposição do consumidor. Outros objetos 

que se destacam no filme são: o telefone laranja da estilista, no qual a discagem era feita 

através de uma circunferência de números dispostos, as máquinas de datilografar usadas pelos 

órgãos do governo para redigir as cartas para informar que Stuart não se encontrava sob o 

comando dos militares, a máquina de costura de Zuzu e o gravador de fita cassete, no qual ela 

grava o seu depoimento em um hotel, na cidade de Curvelo. 

 Os móveis apresentados no filme também chamam a atenção. Alguns possuem um 

estilo neoclássico, com afrescos, bem diferente das linhas retas presentes nos atuais. A grande 

maioria é de mogno, uma madeira escura, o que deixa o ambiente fechado e aumenta o clima 

de tensão nas cenas.  

 Na sequência das cenas 46 a 51, passadas na Base onde Stuart foi morto, é possível 

perceber elementos característicos do período do regime militar. A sala de escuta, usada por 

Bosco para saber como está a conversa entre Zuzu, Fraga e Mota é um bom exemplo. A 

escuta dava-se através de um microfone estrategicamente escondido na sala em que a estilista 
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e o advogado estavam. O objetivo era extrair informações que seriam gravadas para, depois, 

servirem como prova contra os presos. A estilista não chega a reparar na escuta, mas percebe 

que o capitão tenta induzi-la a delatar as atividades Stuart. 

 

Figura 12 - Microfone que capta a conversa ente Zuzu Angel, Fraga e Mota na Base Aérea do Galeão. 

 

 Em um dos flashbacks de Zuzu, ela está com uma máquina de costura da tradicional 

marca Singer. O objeto de trabalho não era portátil como as máquinas produzidas atualmente, 

vinha fixado em uma mesa de madeira acompanhada de um pedal e de armadura de 

sustentação de ferro. 

 O filme ainda retrata um evento típico da época: as regatas. Os homens disputavam 

uma competição de velocidade, na qual cada caiaque possuía oito integrantes. Com os remos, 

eles tentavam cruzar a linha de chegada antes do bote oponente. Na beira da água, os 

espectadores assistiam a tudo, alguns, como Zuzu, usavam um binóculo para não perder 

nenhum detalhe da prova. 

 O longa-metragem apresenta também a Polícia Montada. Na cena, a cavalaria é 

surpreendida pelas bolas de gude que os estudantes lançam no chão. As bolas de gude 
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deslizam sob os cascos dos cavalos e fazem com que eles percam o equilíbrio, o que leva a 

queda dos oficiais. Nesse momento, Stuart recolhe o capacete do policial como um trunfo e 

entrega a um companheiro. Ainda como elemento de representação da década de 70, a tortura 

se fez presente durante o período ditatorial brasileiro, cujas cenas também foram analisadas. 

 

4.1.4 TORTURA 

 

Ponto crucial para a narrativa, as cenas de tortura sofridas por Stuart e Alberto, é 

enquadrada como representação da época, porém, não pode ser tratada como elemento cênico. 

Uma pesquisa coordenada por Dom Paulo Evaristo Arns deu origem ao livro Brasil Nunca 

Mais (2009), em que identifica-se mais de cem tipos de tortura realizadas pelos militares 

durante o período ditatorial. 

 

Figura 13 - Stuart sendo torturado com sal. 

 

Deixar os presos sem comida e colocar-lhes sal nos olhos e na boca faziam com que a 

condutividade elétrica do corpo aumentasse para o momento dos choques, que ocorriam “por 

um telefone de campanha do Exército que possuía dois fios longos, que são ligados ao corpo”. 

A lesão física, no geral, também foi muito utilizada. Um dos tipos que é mostrado no longa-
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metragem é com o interrogado “em pé sobre latas, posição que em vez por outra recebia além 

de murros, queimaduras de cigarro”. O castigo era conhecido como “Viet Nan”, fazendo 

referência ao país socialista que se encontrava em guerra. (ARNS, 2009, p. 32-40) 

 

Figura 14 - Stuart sendo torturado no pau-de-arara e recebendo eletrochoques. 

 

 Outra forma de tortura utilizada era o pau-de-arara. Em Brasil Nunca Mais (2009), são 

dados depoimentos que contam como funcionava o método.  Tratava-se de uma barra de ferro 

que era atravessada entre os punhos, que estavam amarrados e a dobra do joelho. O conjunto 

contendo o corpo do torturado era colocado entre duas mesas. Ainda era usado como 

“complementos” eletrochoques, palmatória e afogamento. 

 O método é utilizado desde a época da escravidão no Brasil. No caso da cena 

representada na Figura 14, o “complemento” usado pelos torturadores foi a “Maricota”. Ela 

era uma caixa de madeira que possuía um ímã permanente no interior, ligado a um rotor “de 

cujos terminais de uma escova recolhia corrente elétrica que era conduzida através de fios”
20

.  

                                                           
20 Esta máquina era extremamente perigosa porque a corrente elétrica aumentava em função da velocidade que 

se imprimia ao rotor através de uma manivela; que, em seguida, essa máquina era aplicada com uma velocidade 

muito rápida e uma parada repentina e com o giro no sentido contrário, criando assim uma força contra 
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 Contudo, a tortura não era o fim dos castigos físicos. Como Alberto mesmo descreve 

na carta endereçada à estilista, após os choques, era cortada a água das celas, para que 

aumentasse a sensação de sede provocada não só pela corrente elétrica, mas também pelo sal 

que os torturados haviam entrado em contado, uma vez que ele faz com que a água saia das 

células. A representação da mulher no papel de guerrilheira nas telas é outro ponto desta 

análise, que será abordada no próximo subtítulo. 

 

4.2 A mulher guerrilheira no cinema brasileiro 

 

 Sônia Maria Moraes Angel Jones nasceu no dia 9 de novembro de 1946, em Santiago 

do Boqueirão. Tendo atingido a maioridade justamente no ano do golpe militar, Sônia entrou 

para o MR-8, no qual conheceu Stuart. Em meio à luta, em outubro de 1968, eles casaram-se. 

Dois meses depois, foi decretado o AI-5. No primeiro dia de maio do ano seguinte, Sônia foi 

presa e absolvida. Mesmo assim, optou pelo exílio: dirigiu-se a Paris, saindo do Brasil pelo 

Paraguai. Anos mais tarde, viajou para o Chile, e ingressou na ALN. Retornou ao Brasil com 

o nome de Esmeralda Siqueira de Aguiar, e, em 30 de novembro de 1973, depois de torturada, 

foi baleada e morreu de hemorragia interna. 

As cenas em que Sônia aparece efetivamente como militante política são nas 

sequências no apartamento de Zuzu e na barricada em frente à Polícia Montada. No primeiro 

momento, a estudante está defendendo o seu ponto de vista, contrapondo com a visão da 

estilista, expondo suas ideias perante a realidade vivida pelo país e apresentando argumentos a 

fim de demonstrar seu posicionamento. 

Na segunda, cena Sônia é apresentada em um momento de tensão. Nessa passagem, 

observa-se a militante extravasando sua energia em prol da causa que defende. A estudante 

mostra-se determinada, forte e capaz de desafiar a polícia para defender seus ideais de 

democracia, justiça e liberdade. 

                                                                                                                                                                                     
eletromotriz que elevava a voltagem dos terminais em seu dobro da voltagem inicial da máquina. (ARNS, 2009, 

p. 33). 
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O segundo momento apresenta-se mais agressivo, a estudante de economia participa 

de uma barricada e coloca-se firme diante da futura sogra quando questionada em relação a 

sua perspectiva sobre os fatos que acontecem no país. Por fim, no terceiro momento, cena 63, 

Sônia, prepara-se para o exílio. Nota-se a angústia da personagem em abandonar o país e o 

marido na seguinte fala: “eu não estou fugindo, dona Zuzu. Passo um tempo lá fora e volto”, 

que parece tentar justificar o porquê de sua saída do país, uma vez que tinha “dever” de ficar 

ao lado do marido. Logo, faz-se a leitura de que ela teme aparentar que está abandonando 

Stuart para salvar a sua própria vida. Outro ponto a ser colocado sobre tal passagem é uma 

observação da estilista: “são tão racionais... Com certeza não vão nem sentir saudade um do 

outro”. Com isso, Zuzu ressalta a essência de Sônia: ela é independente, coloca os 

pensamentos com relação ao social a frente dos pessoais. No entanto, a sogra equivoca-se 

justamente pelo fato de que a nora sente-se triste em estar, de certa forma, abandonando Stuart 

para reconstruir sua vida no exterior, longe da repressão dos militares.  

 A personagem Sônia não é bem explorada no longa-metragem, as cinco cenas não 

conseguem definir o perfil desta mulher. No filme, não é possível perceber com clareza os 

ideais marxistas defendidos por ela durante a sua militância. No entanto, houve uma grande 

preocupação com a questão da identificação física, uma vez que a caracterização da atriz 

Leandra Leal fez com que realmente se visse a estudante. Assim, o filme trabalha apenas 

superficialmente o que Sônia fez muito pela luta armada no Brasil e o fato de que ela era a 

representante da mulher guerrilheira, de modo que não houve o destaque merecido para que as 

conquistas e desafios enfrentados fossem relembrados. 

  

4.3 A reconstrução de Zuzu Angel 

 

Zuleika Angel Jones foi uma estilista brasileira, nascida no dia 5 de junho de 1921, na 

cidade de Curvelo, no estado de Minas Gerais. Zuzu foi casada com o americano Norman 

Angel Jones, com quem teve três filhos: Stuart, Hildegard e Ana. Divorciada e morando no 

Rio de Janeiro, sustentou a família costurando para fora. Na década de 70, com seus desfiles 

no exterior, Zuzu alcançou o auge de sua carreira profissional.  

O filme mostra que a moda de Zuzu era irreverente, alegre e, acima de tudo, 

apropriava-se de traços característicos do Brasil. Através do uso de muitas cores, estampas, 
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madeira, miçangas, pedras brasileiras, bambus, conchas e rendas a estilista elevou seu nome 

ao nível internacional. Na cena 12, percebe-se a representação de elementos da cultura e da 

fauna brasileira, através dos desenhos, pássaros, papagaios e plantas brasileiras que 

estampavam as peças, acompanhadas de detalhes que concediam um ar de alegria e 

irreverência às criações da estilista. Os vestidos eram feitos de chita, tendo como base a moda 

tropicalista e personagens brasileiros, como Lampião e Maria Bonita. Zuzu abusava do 

volume e de cortes simples, remetendo às mulheres rendeiras do nordeste do país. As modelos 

escolhidas tinham uma passada leve, musical, descontraída e estavam sempre sorrindo. 

O desfile foi na loja Bergdorf Goodman, onde Zuzu mostrou três coleções: Maria 

rendeira, representada na Figura 15, Maria Bonita, com acessórios inspirados na personagem, 

e Carmem Miranda, que revela uma mulher mais sensual que as anteriores.  

 

Figura 15 - Desfile da grife de Zuzu Angel em Nova Iorque. 

 

No entanto, a figurinista brasileira não teve importância somente na moda, mas 

também na história. Na apresentação de Zuzu em terras internacionais, o que mais chamou 

atenção foi o desfile-protesto realizado em 1971, considerado o primeiro desfile político da 
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história. Com a morte de seu filho, a estilista desenhou uma coleção com pássaros em gaiolas, 

sol atrás das grades, tanques de guerra, anjos machucados e outras pinturas feitas por ela 

mesma para marcar os momentos passados por Stuart e retratar o momento de impunidade, 

violência, falta de liberdade e de direitos humanos que o Brasil passava. 

Impedida pelo regime de realizar qualquer denúncia sobre o Estado em terras 

internacionais, a figurinista apresentou sua coleção na casa do cônsul-geral do Brasil nos 

Estados Unidos, que era um território brasileiro no país americano. As modelos usavam faixas 

pretas simbolizando o luto pela morte de Stuart, seus passos não eram alegres e apresentavam 

ares fúnebres. As cores, que antes dominavam a moda da figurinista, tornaram-se raras, o 

preto passou a predominar, inclusive na forração usada na passarela. O anjo, marca registrada 

de Zuzu, acabou por virar um símbolo contra a ditadura civil-militar brasileira. Até mesmo o 

anjo, símbolo de sua marca, foi modificado para esse desfile: o sorriso deu lugar a um ar de 

tristeza. 

Figura 2 - Zuzu Angel fecha o desfile-protesto na casa do cônsul-geral do Brasil nos Estados Unidos. 

 

 Ao final do desfile, Zuzu andou pela passarela toda vestida de preto, com um véu na 

cabeça e um cinto feito com crucifixos, segurando uma foto de seu filho nas mãos, para 

mostrar ao público e à imprensa o que a inspirou para a criação da coleção apresentada.. 
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Nesse momento, nota-se a personagem cabisbaixa, triste e abalada pela morte de Stuart, mas, 

ainda assim, corajosa a ponto de denunciar, em solo estrangeiro, a realidade pela qual o Brasil 

passava. 

 Tal cena denuncia a postura tomada pela estilista. Zuzu não aceita o regime imposto 

no país e luta, a todo custo, para dar um enterro ao filho. Após saber da prisão de Stuart, a 

personagem sai a procura do estudante. Esta determinação em reaver o corpo do filho vai 

acentuando-se com o passar do tempo no filme, até o ponto em que Zuzu extravasa sua ira no 

falso julgamento de Stuart. Na cena, a estilista confronta os militares no tribunal, sem medo 

de ser presa por desacato a autoridade. 

A partir desse momento, a personagem passa a desafiar o poder dos militares, o que a 

torna vulnerável e um perigo a ser combatido. Nas cenas em que é Zuzu é apresentada como 

agressiva e irônica para com os comandantes da aeronáutica, percebe-se a estilista como uma 

figura forte, imponente e disposta a tudo para atingir seus objetivos. No próximo subtítulo, foi 

analisada a representação da estilista nas telas de cinema. 

 

4.3.1 FIGURINO E COMPOSIÇÃO DA PERSONAGEM 

 

 Kika Lopes, a figurinista de Zuzu Angel, teve um desafio especial para este longa-

metragem: recriar o estilo de Zuzu na personagem de Patrícia Pillar. Sérgio Rezende, no 

entanto, não quis se deter na aparência física, de modo que as criações da estilista foram 

recriadas, porém com outros tecidos. As cenas mostram características muito marcantes do 

estilo de se vestir da estilista brasileira. Com pequenos detalhes, acessórios, ou até mesmo 

peças inteiras, é possível aproximar a personagem da verdadeira Zuzu Angel. 
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Figura 17 - Zuzu Angel sendo abordada pelo Capitão Mota no aeroporto. 

 

 A cena apresentada na Figura 17 é uma das que mais se destaca, pois apresenta um 

elemento característico da personagem Zuzu, o casaco de pele. Na vida real, em suas fotos 

mais famosas, a estilista compõe o seu visual com um casaco semelhante ao usado nas 

gravações. O colar de miçangas e a bolsa feita de materiais naturais também marcam por 

serem elementos tipicamente brasileiros. Pode-se apontar, ainda, em relação ao figurino, as 

estamparias usadas pela personagem. Ela abusa de peças em xadrez e com detalhes de figuras 

geométricas, o que era conhecido como estilo Pucci. As roupas passavam uma imagem 

psicodélica, as formas e cores usadas nos tecidos brincavam com o olhar. 

 Outro elemento marcante da personagem são os lenços. Sejam eles no mesmo tecido 

da blusa, sejam eles em outro tom, sempre apresentavam as características do estilo Pucci. 

Zuzu, diferentemente de Sônia, é uma mulher vaidosa, aparece sempre de unhas pintadas, 

maquiada e fazendo uso de acessórios, especialmente colares e lenços na cabeça e pescoço. 
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Figura 18 - Zuzu veste uma blusa no estilo Pucci. 

 

 O período que a protagonista vive no filme vai de 1955 até 1976. Logo, encontram-se 

traços de outras décadas nas personagens, não só nas roupas, mas também no corte de cabelo. 

Pode-se citar como exemplo seu cabelo na cena em que Stuart chega em casa após uma briga 

com seus colegas. A ocasião passa-se na década de 50, e, é possível perceber que a estilista 

veste uma saia xadrez, uma blusa em tom pastel uniforme levemente justa ao corpo, um lenço 

verde com círculos brancos na cabeça, um relógio dourado e um colar de pérolas, muito 

utilizado na época (Figura 19).  

 As representações das décadas de 50 e 60 são mais notadas através do corte de cabelo 

da personagem, pois vários foram os cortes propostos pelo diretor para mostrar as diferentes 

fases da vida de Zuzu. O uso de franja e o uso dos cachos são o ponto crucial que remetem o 

espectador para esse período, uma vez que são característicos da época. 
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Figura 19 - Stuart é recebido por Zuzu após ter brigado com amigos. 

 

 As cores predominantes nas peças da casa são fundamentais para a determinação de 

qual o período da vida da protagonista está sendo representado. Antes de a estilista receber a 

notícia da prisão do filho e mesmo quando ela o procura, a cor verde marca presença nos 

elementos da casa, ultrapassando o quesito figurino e podendo ser notado no cenário e nos 

personagens que a cercam. Na Figura 19, pode-se perceber a parede da sala de jantar, quando 

ela visita o escritório de Fraga, além da luminária em cima da mesa e dos lápis no organizador 

serem da cor verde, a roupa da estilista é da mesma cor, embora em tons diferentes - Zuzu 

veste uma blusa verde musgo com um lenço acoplado na mesma. 

A natureza também ajudou na composição. Em algumas cenas, o verde fez-se presente 

através dos recursos naturais. No momento em que Zuzu está na varanda do orfanato de 

Norman, na estrada e na cena externa na vista chinesa é possível notar a grande quantidade de 

árvores, folhagens e arbustos que compõe os cenários. 
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Figura 20 - Zuzu, Lúcia e a Elke na vista chinesa. 

 

 A cor vermelha marca os momentos de confronto entre a estilista e o governo, logo 

após a prisão de Stuart. Depois de receber a carta de Alberto Dias, que conta que o filho da 

estilista está morto, Zuzu adota a cor preta em seu figurino, sinalizando seu luto. Porém, é o 

vermelho que acompanha a personagem até o final do filme, como símbolo do confronto com 

o regime e da busca de justiça pela morte de Stuart. 

 A cor vermelha não foi usada somente nos figurinos das personagens, como percebe-

se na cena em que a estilista está com Fraga na sala do Capitão Mota, na Base Aérea do 

Galeão, mas também em objetos que compõem a cenografia do filme. Assim, identificamos o 

vermelho na mesa de centro, no sofá da casa do General Bosco e no colar de contas, na 

pulseira, nos brincos e nos detalhes do vestido de Zuzu, bem como na faixa no cabelo de 

Elaine, esposa de Bosco (Figura 21). 
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Figura 21 - Zuzu toma chá na sala de Elaine. 

 

 Uma das cenas mais importantes e emocionantes do filme não poderia deixar de ser 

analisada. No tribunal, Zuzu estava de preto em sinal de luto pelo filho. No entanto, o seu 

confronto com os militares, mais uma vez, foi marcado pela cor vermelha, presente nas 

cortinas ao fundo do cenário. Nessa passagem, após ter o filho inocentado por falta de provas, 

sem medo de ser presa, a figurinista questiona a maneira pela qual Stuart foi preso, torturado e 

morto, além da farsa criada acerca de seu julgamento.  

A protagonista vestia-se de preto, mas o que mais chamava a atenção em seu visual era 

a referência ao colar (transformado em cinto no desfile-protesto) de crucifixos que Zuzu 

Angel usou após a morte do filho. 
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Figura 22 - A estilista confronta os juízes no tribunal após a sentença ser lida. 

 

 Na cena seguinte, Zuzu não estava mais em confronto com os militares, mas, como já 

dito, o vermelho a acompanhará até o final do longa-metragem. Em um show em um cabaré, 

acompanhada por Elke, a estilista inspira-se com a letra da música, traduzida pela modelo e 

começa a desenhar motivos que remetem à ditadura e a Stuart. Os desenhos foram usados nas 

peças do desfile-protesto. A cor vermelha nos sofás, no carpete, nas toalhas das mesas e nos 

drinks tomam conta do ambiente.  
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Figura 23 - Zuzu assiste a apresentação de uma cantora de cabaré alemã. 

 

 O verde foi usado em três momentos. O primeiro, marca a infância de Stuart, e remete 

à tranquilidade que a protagonista usufruía nessa época em que sua principal preocupação era 

o bem-estar de seus filhos. O segundo momento, durante a militância de Stuart, a cor assume 

o significado da esperança da personagem, esperança de que o filho desista de seguir os seus 

ideais esquerdistas. O terceiro período é quando Zuzu parte em busca do filho, na esperança 

de encontrar alguma notícia com o pai dele ou a verdade dos fatos, com o depoimento do 

militar que se apresenta para Fraga. 

 Por outro lado, o vermelho traz dois significados. O primeiro é a raiva de quando Zuzu 

está diante dos militares em busca da verdade. O segundo é a explosão do amor de mãe da 

protagonista. Fatos que podem muito bem ser notados nas cenas no tribunal, na praia, com 

Stuart criança e com ele já adulto. O preto, também presente em seu figurino, por sua vez, 

representa o luto pela perda do filho. No último subtítulo, a relação mulher e mãe Zuzu Angel 

foi o objeto de análise. 
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4.3.2 ZUZU MULHER E ZUZU MÃE 

  

 Zuzu Angel mostra para o público um modelo familiar diferente do que era comum na 

grande tela: a mulher como chefe. O modelo matriarcal mostra as mulheres em igualdade 

entre si e com os homens, não havendo hierarquia entre os indivíduos (MENDONÇA, 2010, 

p.59). 

 A protagonista é uma empresária bem sucedida, divorciada, que criou os filhos sem a 

ajuda do pai. Zuzu foi uma mulher pioneira e transgressora, foi a primeira estilista a colocar o 

artesanato brasileiro nas passarelas e também a divulgar sua marca colocando o nome do lado 

de fora das peças. Em um período em que se os homens eram os grandes nomes da moda, 

Zuzu Angel surge e exporta a imagem do Brasil no ramo. Dessa maneira, o filme mostra que a 

estilista se apropriou do discurso masculino de detentor de poder, colocando-se como uma 

mulher que quebrou padrões no ramo pessoal, profissional e comportamental. 

 Assim, percebe-se que a personagem Zuzu, criada para o cinema, não se afastou dos 

princípios da original. Os traços marcantes da vida profissional, assim como as suas criações 

foram respeitadas pelo diretor. Zuzu Angel, como mãe, também se mostrou forte. Dentre as 

mulheres representadas no filme, foi a personagem mais fiel à realidade. 

No filme, a protagonista divide-se entre espaços da vida profissional e pessoal, sendo a 

iluminação escolhida especialmente para cada cena, proporcionando a alternância entre claro 

e escuro. No ramo profissional, Zuzu vivia o melhor momento de sua carreira. No entanto, o 

sucesso dos desfiles no exterior contrastava com o drama pessoal narrado pela personagem na 

cena 15 que se passa na pérgula do Hotel Copacabana Palace. 
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Figura 24 - Zuzu e Lúcia no Copacabana Palace. 

 Em um primeiro momento, Zuzu está na beira da lagoa assistindo a regata de Stuart. É 

uma mulher sorridente, feliz, de bem com a vida pessoal e profissional. Na pérgula do Hotel 

Copacabana, é possível notar tristeza na personagem no instante em que ela fala da ausência 

do filho, representado na Figura 24. No entanto, logo a personagem retoma a posição de 

mulher de negócios e trata do financiamento com o banqueiro.  

 Na cena em que a estilista visita o quartel, ao lado do General Bosco e conversa com o 

capelão que defende o regime militar, percebe-se que a personagem fica confusa. Nesse 

momento, a estilista depara-se com algo inesperado: a Igreja, que repudiava publicamente a 

tortura, mostra-se a favor dos métodos usados pelos militares. Essa é uma das primeiras cenas 

em que ela confronta uma pessoa em relação ao posicionamento sobre a ditadura. A mãe, 

desesperada devido à prisão do filho, recorre à casa de Deus para buscar um consolo e ao 

invés de uma palavra de apoio, recebe falsos depoimentos de um capelão que mascara as 

atividades realizadas pelos generais. 

Outra cena a ser destacada é quando a estilista recebe a carta de Alberto Dias. Na cena, 

Zuzu aparece, principalmente na banheira, com a imagem esfumaçada. Percebe-se, aí, que a 

personagem está desorientada perante a confirmação da morte de seu filho. Essa é uma das 
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poucas cenas em que a protagonista dá sinais de se sentir impotente perante os 

acontecimentos, mostrando-se desolada. 

Na cena abaixo representada, na Figura 25, Stuart vai ao ateliê de Zuzu e conta sobre a 

prisão da esposa. A partir desse momento, a situação de Stuart e Sônia complica-se, para 

desespero da protagonista, que passa a ter cada vez menos notícias sobre seu filho. Logo, sua 

vida pessoal toma um rumo que será determinante para o filme com a notícia da prisão do 

militante. O cenário da loja em reformas, bagunçada, aponta para a transformação que se dá 

na vida da protagonista no decorrer do longa-metragem. 

 

Figura 25 - Stuart conta da prisão de Sônia. 

 

O momento em que Zuzu encontra com Harry Kissinger pode ser dividido em duas 

partes. A primeira seria a trajetória de Zuzu até chegar ao Secretário de Estado dos Estados 

Unidos. O segundo seria a partir de sua entrada no carro de Lúcia, quando a luz é focada no 

seu rosto. Na primeira parte, a estilista demonstra-se apreensiva e determinada a cumprir um 

desafio. No segundo, ela mostra-se confiante, certa de que desempenhou com êxito a tarefa a 

qual se propôs a fim de chamar a atenção do Oficial da Aeronáutica Marco Aurélio Carvalho, 

com quem negociava o depoimento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este Trabalho Final de Graduação teve como objetivo avaliar de que maneira foram 

construídas as personagens femininas durante o período da ditadura civil-militar brasileira 

através do filme Zuzu Angel, de Sérgio Rezende. Procurou-se, assim, visualizar os elementos 

que representam a mulher guerrilheira, Sônia, e a mãe que confronta o regime, Zuzu. 

 Através dessa análise, foi possível perceber as nuances da questão comportamental das 

mulheres nas décadas em que se passa o filme. Zuzu Angel foi o primeiro longa-metragem 

brasileiro a colocar a figura feminina como protagonista do regime ditatorial e apresenta uma 

nova perspectiva sobre a sua participação no período. 

 Fica em evidência a importância da sétima arte no âmbito político, que auxilia na 

difusão das palavras de seus líderes. A respeito da ditadura civil-militar brasileira, nota-se que 

o período deixou muitas marcas, cicatrizes que serão levadas por muito tempo pela população 

que viveu o período. A partir disso, percebe-se a necessidade de reviver a época nas telas de 

cinema, para que a nova geração possa ver de maneira mais próxima do real o passado que se 

encontra nos livros didáticos. A  evolução da mulher é outro ponto que merece desataque, que 

deixa de ser a virginal e passa a fatal e depois a conquistadora dos seus direitos.  O 

patriarcalismo no cinema dá lugar à mulher protagonista, tendo como principal expoente a 

femme fatale. 

 É preciso ressaltar, ainda, a importância da mulher na Historia, no caso, a história 

brasileira. Elas tiveram grande participação no movimento esquerdista contra o regime 

militar, fosse como militantes, fosse de outras maneiras de lutar por justiça. Zuzu Angel foi o 

primeiro longa-metragem que evidenciou a figura feminina como protagonista.  Ao longo do 

filme, percebe-se as diferenças entre Sônia e Zuzu, que são evidenciadas na composição de 

cada uma das personagens. O filme mostra que a mulher lutou ao lado do homem nos 

movimentos revolucionários. Destaca-se, ainda, a representação da mulher no mercado de 

trabalho, sendo independente da figura masculina.  

 Sônia mostrou-se fiel ao movimento revolucionário do início ao fim do longa-

metragem, morrendo para defender a sua causa. Ao longo da narrativa, pode-se perceber que a 

personagem não teve variações no seu caráter ideológico. Contudo, percebe-se que a 
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representação de Sônia no filme traz elementos insuficientes para demonstrar a luta da mulher 

na ditadura civil-militar. Logo, é inviável conseguir formar um retrato da guerrilheira tendo 

como base apenas cinco cenas. 

 Diferentemente, Zuzu tem maior espaço, como protagonista do filme. O longa-

metragem mostra os preconceitos da sociedade, na década de 50, que não aceitava com 

naturalidade as mulheres divorciadas. O filme relata também os anos seguintes, quando a 

estilista muda completamente e encontra-se em guerra com os militares, a fim de ter o direito 

de poder enterrar o filho, morto na tortura. 

 Após a análise das personagens, pode-se perceber que a mulher foi representada como 

um ser forte, independente e determinado. O marido, o filho, os amigos e as ideologias, 

auxiliam a formar as características da figura feminina, de suas realizações pessoais bem 

como sua postura em relação ao amor. Ainda pode-se destacar a presença da mulher no 

mercado de trabalho e suas conquistas em uma sociedade paternalista. Acredita-se que as 

personagens foram fiéis às mulheres representadas. Assim, a partir do filme de Sérgio 

Rezende e das pesquisas feitas sobre Zuzu Angel, acredita-se que a estilista foi retratada de 

maneira fiel. 

No entanto, sentiu-se falta de uma maior abertura para a figura feminina na sua 

atuação dentro dos movimentos revolucionários. Deve-se levar em conta que Sônia é 

coadjuvante, mas ainda assim, a guerrilheira não teve uma representação digna de tudo que 

fez na luta pelo retorno da democracia no Brasil. Sentiu-se falta de mais cenas que 

mostrassem as outras ações femininas contra o regime. As atividades não se resumiam as 

ruas. Muitas das guerrilheiras, inclusive Sônia, davam aulas sobre o pensamento marxista, 

para espalhar os ideais socialistas pelo mundo. O longa-metragem não mostra, mas pelo que 

foi estudado, o movimento contra a ditadura teve como ponto forte a ação de estudantes, 

começando no âmbito acadêmico as discussões que, mais tarde, foram levadas para as ruas. 

 Assim, acredita-se que o presente trabalho fornece mais subsídios para futuras 

pesquisas no campo da sétima arte. Esse é um ramo que possui inúmeras questões a serem 

analisadas, sendo uma delas justamente a figura feminina. Com este Trabalho Final de 

Graduação, procurou-se deslocar o foco do homem como protagonista do período da ditadura 
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civil-militar brasileira para a mulher como figura principal. Através da desconstrução, pode-se 

ver como dois perfis de mulher foram representados na tela. 

Nota-se que o filme mostra a mulher em vários papéis, dona de casa, mãe, mulher de 

negócios e guerrilheira. A força para lutar pelo que se acredita, a fraqueza diante das 

dificuldades, a esperança que surge e propulsiona a personagem a seguir em frente, as 

sequências de felicidade, intercaladas com cenas de profunda tristeza e desespero são alguns 

dos atributos da mulher mostrada pelo cineasta.  

Pontua-se, que esse Trabalho Final de Graduação não encerra os questionamentos 

sobre a representação da mulher no período da ditadura civil-militar brasileira, mas lança uma 

nova perspectiva sobre o tema. 
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ANEXOS 

Anexo A - Cartaz do filme Zuzu Angel 
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Anexo B - Sinopse oficial de Zuzu Angel 

 

Os anos 60 viram o mundo de pernas pro ar, transformando todos os grupos sociais. 

No Brasil, a carreira de Zuzu Angel estilista começa a deslanchar, enquanto seu filho, Stuart 

ingressa no movimento estudantil, contrário à ditadura militar então vigente. As diferenças 

ideológicas entre mãe e filho são profundas. Ele lutando pela revolução socialista. Ela, uma 

empresária. Stuart é preso, torturado e morto. Inicia-se então o périplo de Zzuzu pela 

libertação do filho e uma vez revelada sua morte, em busca de seu corpo. Suas manifestações 

ecoaram no Brasil, no exterior e em sua moda. A cruzada de Zuzu expõe as vísceras da 

repressão e incomoda tanto que, certa noite, em um estranho desastre de carro, ela tem o 

mesmo destino do filho. 
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Anexo C - Ficha técnica 

 

ZUZU ANGEL, 2006 

Gênero: Drama 

Origem: Brasil 

Duração: 104 minutos 

Estúdio: Warner Bros 

Diretor: Sérgio Rezende 

Produtor: Joaquim Vaz de Carvalho 

Roteiristas: Sérgio Rezende e Marcos Bernstein 

Produtora Executiva: Heloísa Rezende 

Produtora Associada: Mariza Leão 

Diretor de Fotografia: Pedro Farkas 

Diretor de Arte: Marcos Flaksman 

Figurinista: Kika Lopes 

Diretores de Produção: Laís Chamma e Pimenta Jr. 

Técnico de Som: Márcio Câmara 

Maquiagem: Martin Macias Trujillo 

Montagem: Marcelo Moraes 

Música: Cristóvão Bastos 

Edição de Som: Miriam Biderman 

Mixagem: Rodrigo Noronha 

 

Elenco: 

 

Patrícia Pilar: Zuzu Angel 

Daniel de Oliveira: Stuart Angel 

Leandra Leal: Sônia Angel 

Alexandre Borges: Fraga 

Luana Piovani: Elke 

Othon Bastos: Brigadeiro 

Ângela Vieira: Lúcia 
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Flavio Bauraqui: Mota 

Elke Maravilha: Liesselotte 

Paulo Betti: Carlos Lamarca 

Aramis Trindade: Tenente/Informante 

Regiane Alves: Hildergard Angel 

Nelson Dantas: Sapateiro 

Fernanda de Freitas: Ana Angel 

Caio Junqueira: Alberto 

Chico Expedito: General Bosco 

Ângela Leal: Elaine 

Ivan Cândido: Capelão 

David Hermani: Ray Bunker 

Isio Ghelman: Norman 

Antonio Pitanga: Policial gentil 

Camilo Bevilacqua: policial agressivo 
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Anexo D - Angélica, de Chico Buarque 

 

Angélica (música composta por Chico Buarque em homenagem à amiga Zuzu Angel, em que 

narra a sua saga em busca do corpo do filho, Stuart, morto na tortura) 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse estribilho? 

Só queria embalar meu filho 

Que mora na escuridão do mar 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse lamento? 

Só queria lembrar o tormento 

Que fez o meu filho suspirar 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre o mesmo arranjo? 

Só queria agasalhar meu anjo 

E deixar seu corpo descansar 

Quem é essa mulher 

Que canta como dobra um sino? 

Queria cantar por meu menino 

Que ele já não pode mais cantar 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse estribilho? 

Só queria embalar meu filho 

Que mora na escuridão do mar 


