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cumade, Leiloca e Paulo, dindos bãos, Tales e Flori, linhas convergentes,
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Pav(ão)n, Dani, lindoca, Tânia, bruaquinha, Rosa, in memoriam, Dona
Hilza, in memoriam, Pinheiros de Jaguaterama, os meus, Lidi, sertaneja do
torçal, Bolsistinha, um epíteto, garotas Ottoni, uais eternos de um coração
chafurdado, Fortaleza, alencarina, cosmopolita, arriéguas antropofágicos,
cheiros no sovaco.

Doutora, tô emocionada, tenho um terno de paetê igualzinho ao seu... você também
comprou lá no Beco? (“todas ri”... e a Doutora paulistana sem entender pergunta: Beco???)
Rafaela Kalaffa, designer de moda, ironizando
a indústria da Moda elitizada que pode ter um
de seus luxuosos modelos encontrados em
um espaço popular como o Beco da Poeira,
tradicional camelódromo de Fortaleza.

RESUMO

O chafurdo é uma prática ziguezagueante, que vai de um
ponto a outro, acumulando elementos conflituosos de uma trajetória
anterior que passa a acolher surpresas e descobertas das experiências
escarafunchadas pelos mesmos percursos precedentes, interagindo
com histórias pessoais ao perpassarem por caminhos de uma pesquisa
sobre a condenação da cópia. Caminhos chafurdados do ato condenado
de copiar são descortinados nesta pesquisa como uma prática na
indústria da Moda ao imitar recursos visuais utilizados pela publicidade,
pela mídia, propagada pela difusão da internet, difundindo padrões de
comportamentos e atitudes a partir de uma reprovação histórica da
noção de cópia determinada no Ocidente. O imaginário da vida de reis,
rainhas, príncipes, princesas, cantoras pops, top models, ajudantes de
palco e atores de sucesso compõe um circuito de pessoas e objetos que
circulam entre fluxos hegemônicos e subalternos por onde trilham
necessidades, desejos e ansiedades de uma sociedade imbricada em
meio a uma relação dicotômica entre a aspiração de se individualizar
e um curioso imperativo de interagir socialmente. A História da
Moda, as histórias das novelas e os casos divulgados por notícias da
internet integram parte dessa dicotomia, ao apontar modos de vida
imersos num universo contaminado por uma prática de imitação que
surge por todas as partes: bolsas piratas, espionagem industrial, vidas
desejadas de celebridades, acusação de plágio por marcas famosas etc.
A capital confeccionista do Centro-Oeste, Goiânia, apresenta indícios
de uma superabundância de elementos interceptados por imagens
da publicidade de moda, aproximando-se dos olhares que vagueiam
as ruas à procura de representações que lhes agradem. Tal qual um
beijo, essas imagens permutam fluxos com aqueles que são beijados.
Dessa forma, a relação de repetição e diferença parece se perpetuar,
deslocando-se de fluxo em fluxo, atingindo o semelhante que se
individualiza, mas deseja interagir, que padroniza, mas almeja se
distinguir. Contraditória, porém mútua e complementar, tal relação é
a base de um chafurdo do ato de copiar.
Palavras-chave: chafurdo, cópia, condenação, Moda e fluxos.

ABSTRACT

The wallow is a zigzagging practice that goes from a point
to another, accumulating conflicting elements from a past path that
gathers the surprises and discoveries from investigated experiences
through the same past paths, interacting with personal stories when
passing by paths of a research about the condemnation of copy. The
wallowed paths of the condemned action of copy are unveiled in
this research as a practice of the Fashion industry when it imitates
visual resources used by advertising, by the media, propagated by the
diffusion of the internet, diffusing behavior and action patterns from
a historical disapproval of the notion of copy determined in the West.
The imaginary of the lives of kings, queens, princes, princesses, pop
singers, top models, all celebrities composes a circuit of people and
objects that circulate among hegemonic flows and subaltern through
where they follow necessities, desires and anxieties of a society
entangled inside a relation of dichotomy between the aspiration of
individualization and a curious imperative of social interaction. The
Fashion History, the stories of soap operas and the cases disclosed by
news on the internet integrate part of this dichotomy when they point
to ways of life submerged in a universe contaminated by a practice
of imitation that comes from everywhere: pirated bags, industrial
espionage, desired lives of celebrities, accusations of plagiarism
from famous brands etc. The state capital clothing manufacturer
of the Midwest, Goiânia, presents evidence of a super abundance of
elements intercepted by images of fashion advertising, coming closer
to the gazes that wander on the streets searching for representations
that please them. As a kiss, those images exchange flows with those
that are kissed. This way, the relation of repetition and difference
seems to perpetuate, shifting from flow to flow, reaching the similar
that individualizes itself, but wishes to interact, that create patterns,
but seeks to distinguish itself. Contradictory, although mutual and
complementary, such relation is the base of a wallow of the act of
copy.
Keywords: wallow, copy, condemnation, Fashion and flows.
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aspectos metodológicos de uma pesquisa em ziguezague

Cruzamento da Avenida da Universidade com 13 de Maio.
O jardim do casarão cor-de-rosa do Benfica, a reitoria da Universidade
Federal do Ceará (UFC), em uma tarde de verão eterno fortalezense,
além de abrigar suas estatuetas brancas e suas árvores frondosas mais
altas que o teto do casarão, tinha acrescido à sua paisagem de gramas
bem podadas uma cena incomum para seu cotidiano: um rapaz careca,
vestido com uma roupa denunciando uma cauda que se prolonga até
o chão, costura quadrados de tecidos de cores e materiais diversos
na máquina em cima do banco circular do jardim próximo à estátua
metálica do reitor Antônio Martins Filho. Atado a seus braços, fios
vermelhos atravessavam as árvores e são apanhados pelas mãos de
uma moça vestida apenas por uma bata, ora de pé, ora sentada no
muro da reitoria, quase ao lado da parada do Campus do Pici/Unifor,
uma das mais desejadas linha de ônibus da capital cearense pelos
usuários do transporte coletivo, pois é uma das únicas em que o ar é
refrigerado.
Este cenário foi o palco de Apocrifopatia (LOPES 2009; 2010;
2011), uma performance que realizei no jardim da reitoria da UFC
numa tarde de 9 de junho de 2009. O termo Apocrifopatia é formado
pela união de duas palavras: o adjetivo “apócrifo” – referindo-se a um
produto que não foi reconhecido como fruto de uma inspiração – e o
elemento de composição “patia” – ao exprimir uma ideia de doença
e sofrimento –, resultando a seguinte interpretação: doença que
acomete designers de moda de fábricas de pequeno e médio porte,
cujo destino resume-se em ter de copiar produtos de outros colegas
com maior destaque social que eles. A narrativa expôs parte do que
eu senti ser minha experiência profissional em Goiânia, enquanto
designer de moda, investigando a partir de meu corpo, questões
relacionadas à produção simbólica de artigos copiados na indústria
de Moda. 1
1 A palavra Moda com “m” maiúsculo refere-se, daqui em diante, ao fenômeno que
gera um processo social de imitação, ao se difundir por todos os setores da vida social
enquanto a palavra escrita em minúsculo indica fenômenos de Moda isolados: “isto que
está na moda” ou a “moda jovem” (MESQUITA, 2010). Mesquita utiliza essa diferenciação
em sua dissertação de mestrado (2000) e no seu livro Moda contemporânea.
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Imagens 1 e 2
Apocrifopatia. Trecho da
performance realizada na
reitoria da UFC.
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É tão suave costurar com uma máquina doméstica:
seu ruído é menor e, por isso, parece ser até mais leve que uma
máquina industrial, rápida e sensível demais. Se o pedal de uma
máquina industrial, que propulsiona a velocidade do motor e ativa o
movimento de sobe e desce da agulha, fosse um acelerador de carro
e o operador da máquina, um piloto urbano ansioso por velocidade,
certamente, receberia recordes de multas no trânsito. A máquina
industrial de costura reta, mais utilizada nas confecções, apresenta
somente esse caminho “reto” eficaz para agilizar a produção,
facilitando a montagem (costura) de uma roupa em tempo mais curto
e com uma função específica, trilhando um tipo de costura que tem
por objetivo específico unir as partes de uma peça. Algumas máquinas
domésticas, que podem atender às necessidades de um prazer livre do
condicionamento industrial, além da costura reta, podem apresentar
variados pontos decorativos, usados para enfeitar partes das peças,
e um ponto de chuleio utilizado para realizar acabamentos nas
extremidades do tecido, impedindo que se desfiem, além de pregar e
coser casas de botões (os espaços dos quais os botões são enfiados nas
roupas): o ponto ziguezague.
Na indústria, o chuleio é mais efetivo com o uso de uma
máquina com ponto do tipo overloque: une e arremata ao mesmo
tempo, cortando os possíveis restos desfiados da borda dos tecidos
costurados. O ziguezague da doméstica tem um princípio semelhante
ao da industrial e segue seu caminho perfurando o tecido de forma
alternada com uma série de linhas desenvolvendo pontos com ângulos
de variação sucessiva que entram e saem em relação ao centro do
percurso da costura.
Os trajetos do ponto ziguezague insinuam movimentos
recíprocos, pois compensa com um ângulo oposto sua próxima
oscilação no tecido. A inquietação dos caminhos oscilantes desta
pesquisa recorda o vai e vem do ponto ziguezague: o mesmo ritmo de
leveza duma máquina doméstica opera ensaios escritos, descortinando
uma prática na indústria da Moda ao copiar modelos de roupas, de
recursos visuais utilizados pela publicidade, pela mídia, difundidos
pela internet, padrão de comportamentos e atitudes a partir da
condenação histórica que a noção de cópia no Ocidente acumula desde
as viagens decorrentes das Grandes Navegações.
A investigação sobre o ato de copiar parte desde sua
condenação, recordando que antes de ser uma atividade reprovada
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socialmente, durante períodos pré-capitalistas, no Ocidente, copiar
era essencial para que os artesãos dominassem as técnicas de seu
ofício, alcançando conhecimento necessário para dominá-las a fim de
que obtivessem o título de mestre. No centro de toda a aprendizagem
artística, o domínio da técnica obtido através da cópia era necessário
para que, após uma repetição exaustiva, os artesãos conseguissem
produzir algo tão semelhante quanto o original. Os discípulos
copiavam as obras de arte para exercitar suas aptidões e os mestres
continuavam a reproduzir com o intuito de assegurar a difusão das
obras (MARTINELI, 2006; CARVALHO, 2011; BENJAMIN, 1985).
Dissolvendo o caminho reto em vértices reentrantes
e salientes, o ziguezague2, que vai “de um ponto a outro ponto, em
outro lado” (MESQUITA, 2008, p. 8), resgata nesta pesquisa histórias
pessoais, pensamentos contraditórios de uma experiência baseada
na prática do designer de moda ao copiar, envolvendo relações
na indústria da Moda que perpassam comportamentos sociais.
O ziguezague é um caminho recortado, tornando a entrar e sair,
ingressando e regressando percursos, um chafurdo que se insinua por
trajetos percorridos pela prática de copiar.

Que chafurdo é esse?!
Chafurdo tem um significado muito parecido com o de
marmota: conflito e bagunça, possivelmente indicando uma surpresa
para uma ação ou um objeto relacionado a ela. Ao pronunciar “marmota”,
o cearense normalmente baixa os olhos e a cabeça, reconhecendo
a surpresa como uma ação banal que ele já tenha admitido. Então,
2 A noção de ziguezague é proposta a partir da tese de doutorado de Cristiane
Mesquita, “que examina linhas de força que atravessam os fluxos vestimentares em
diferentes perspectivas, abordagens e planos conceituais, (MESQUITA, 2010, sem
página), interceptando sentidos da Moda conduzidos por pensamentos inspirados
“pelo olhar do filósofo Gilles Deleuze sobre a última letra do alfabeto: o desenho do z.
Ângulos – por vezes agudos, abertos e surpreendentes, por vezes mínimos e obtusos,
por vezes retos, nos possibilitam o relacionar de potenciais e singularidades díspares,
o relacionar em ziguezague. Deleuze vai longe na perspectiva de compreensão do
z, contagiado pela Física e pelas teorias Zen, para pensá-lo como lógica de relação
do caos e possível movimento que presidiu a criação do mundo. A imagem que ele
apresenta para nos fazer visualizar uma perspectiva z é o vôo da mosca – zzz – belo e
produtivo, exatamente por permitir ao díptero, escapes incríveis das mãos humanas
e das línguas predatórias: fugas estratégicas de aprisionamentos tão simples quanto
fatais (MESQUITA, 2008, p. 7, grifo da autora).
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“Que marmota é essa?” não passa de uma dúvida a uma impressão
já confirmada: o cearense sabe o que está acontecendo e só profere
a palavra “marmota” para enfatizar sua indignação. Ao contrário de
chafurdo, sua expressão facial é completamente oposta da outra. Seus
lábios abrem-se, ou melhor, seus beiços se mostram – é mais comum
que se utilize essa denominação, pois o contexto alencarino3 não
permite que os beiços sejam tão delicados como soa dizer lábios. Com
os beiços à mostra, aparecem o interior da boca e os dentes frontais:
este é o som de “x”, acompanhado de um ímpeto facial, um rosto que
demonstra a clareza da surpresa ao descobrir alguma coisa realmente
inesperada: “Que chafurdo é esse?!”. Dessa vez, a interrogação é
extremamente exclamativa.
Conflituoso e inesperado é o chafurdo, da mesma forma
que a cópia tem sido para mim. Ao chamar de chafurdos os espaços
temáticos desta dissertação, busco mostrar que o conflito e a surpresa
inesperada são parte da metodologia desta pesquisa ao destacar partes
de experiências profissionais, refletindo sobre o designer de moda
como um cronista de nosso tempo, pois ele dá visibilidade à
nossa subjetividade na medida em que nos apresenta que
“segundas peles” cobrirão as nossas peles orgânicas, cabe
a nós, pesquisadores, seguir suas pistas, seus projetos, suas
utopias, de maneira a poder diagnosticar não só o que hoje
somos, mas no que estamos nos tornando. Como se vê, é difícil
pensar em projetos de design desvinculando-os da cultura
contemporânea emergente (PRECIOSA, 2006, p. 147).

Revolvendo-se na pesquisa, intercepto casos da indústria
de Moda, histórias de telenovelas, notícias virtuais difundidas na
internet, imagens divulgadas na mídia goiana, fatos da História da Moda
entrecruzados com enredos do cinema e com lembranças articuladas
por minhas experiências pessoais como designer em Goiânia ao copiar
produtos de moda e observar tal prática na capital goiana, crônicas que
3 Referente ao romancista José de Alencar, natural do Ceará, este adjetivo engloba
ironicamente a cultura onde o escritor nasceu, devido à fama que fez ao descrever
teluricamente sua terra natal em parte de suas obras. Iracema (1996) é um de seus
romances clássicos que explica de forma fictícia as origens do povo cearense
por meio do amor impossível ente a índia Iracema e o português Martim Soares
Moreno. Nessa obra, as nuanças dos personagens e o filho gerado entre a relação
de Iracema e Martim são pontos possíveis que elucidam o estilo telúrico de José de
Alencar, o qual é relembrado para denominar a cultura cearense, portanto a cultura
alencarina.
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se ajustam a pensamentos chafurdados como conflitos analisados pela
cultura visual a partir de uma noção que “está para além da imagem”
(CHARRÉU, 2011, p. 126) ao pretender observar essas questões como
circunstâncias psicossociais da contemporaneidade (CHARRÉU,
2011), incluindo o “exame de todas as práticas, representações e
mediações significantes relacionadas ao ato de olhar e ver” (HOOPERGREENHILL, 2000, p. 14 apud CHARRÉU, 2011, p. 120). Com a linha do
ponto ziguezague, costuro uma metodologia baseada em chafurdos,
somada a uma perspectiva em z que
vive da possibilidade de itinerâncias e trânsitos entre variáveis
e planos, de modo que um escape de uma dimensão, angulosa
em diferentes graus e sentidos, seja capaz de produzir retornos
diferenciais à zona de origem. Esta por sua vez, também estará
disponível à variação, pelo movimento que ali se produziu.
O ziguezague é [...] retornar ao lado inicial, num outro lugar.
Novamente ir ao plano oposto, ou complementar, ou adjunto
ou paralelo, mas necessariamente outro (MESQUITA, 2008, pp.
7-8).

Em rumos itinerantes que voltam a um passado de minhas
experiências com o conflito de inesperadas surpresas por circuitos da
história e teorias da Moda, navego num mar de tramas e urdumes (fios
de orientação horizontal e vertical, respectivamente, que formam
um tecido), onde minha embarcação é uma agulha que retoma “a
dimensão do plano original, depois de ter realizado uma trajetória,
incorporando ao processo aquilo que a própria trajetória implicou”
(MESQUITA, 2008, p. 8). Tal linha chafurdada, move-se de um lado para
outro, remexe-se com as imagens catalogadas de ruas, feiras e artigos
de moda goianos, “produtos simbólicos com essa potencialidade de
tornar por vezes mais claras as linhas com que se vai cosendo uma
sociedade” (CHARRÉU, 2011, p. 126).
…
As palavras escarafunchadas dessas trilhas são escritas
investigativas que examinam a prática de condenação das cópias,
analisando algumas reproduções de produtos confeccionados
na indústria de Moda e o exercício da imitação prevista nos
comportamentos, nas atitudes, nos desejos e nas vontades dos
indivíduos no espaço que transitam, ao se perceber diferenças entre

19

CHAFURDOS DAS CÓPIAS

um padrão estabelecido por modas passageiras a partir de brechas
encontradas nos caminhos desviantes de um ziguezague, de um
chafurdo conflituoso por analisar a condenação desses caminhos.
Desdobrando, redobrando circunstâncias cruzadas,
interceptadas por histórias cutucadas nos emaranhados de
acontecimentos que se esfregam por aberturas que se encontram, os
chafurdos percorrem reentrâncias de Goiânia, um dos maiores pólos
confeccionistas do Brasil. Essa cidade exporta produtos de moda para
outros estados do país e até mesmo para o exterior, apresentando
referências de um repertório de objetos “que são vistos, descritos,
oferecidos pela sedução publicitária” (CANCLINI, 2003, p. 94), de suas
produções, de suas confecções, de suas publicações e um pouco
de sua história conectadas com imagens das ruas e das feiras
goianienses, testemunhas de uma superabundância de formas, de
cores, de objetos e de pessoas que se misturam na paisagem urbana.
Embaralhadas em uma ordem duma profusão intensa de meios de
comunicação, as imagens dos produtos de moda de Goiânia e as mídias
pelas quais são divulgados, estão distribuídas por um tráfego de objetos
e pessoas transitando em um porto que tem suas rotas marítimas
abertas para viagens interligadas com espaços de circulação de cursos
e trajetos de fluxos globais4, mesmo quando a direção parece surgir de
uma tímida metrópole do interior do Brasil. Parece que sua timidez
pode ser apenas uma imagem possivelmente desfocada por fluxos
globais hegemônicos, pois Goiânia desponta na confecção de artigos
na indústria da Moda brasileira, exportando produtos no território
nacional e para o exterior ou transpondo caminhos com seus artigos
em figurinos de telenovelas ou em sinuosos corpos que desfilam em
concursos de beleza.
Assim, os chafurdos são fontes das sinapses de meus juízos
com seus ziguezagues catalisados por uma dança subjetiva de palavras
fustigadas pela condenação da prática de copiar, ao analisar a imitação
de comportamentos e atitudes e a pirataria de produtos falsificados
como exemplos inquietantes de um mesmo universo onde as cópias ora
são objetos, ora são condutas sociais de situações, modas e modos de
vida dos indivíduos em um processo de busca de valores que acontece
de uma sociedade para outra. São deslocamentos propostos a partir
de sentidos múltiplos que vão além de demonstrar reproduções de
4 A definição dos tipos de fluxos abordados por Ludmila Brandão é abordada no 1º
CHAFURDO: O CAVALO E AS LOJAS.
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um artigo de moda elaborado, tais quais as instruções de uma receita
técnica, orientando a imitação de qualidades funcionais, materiais e
simbólicas de um produto; são percepções desviadas, que mudaram
de caminho, por isso, deslocadas, desviadas da ideia inicial, da forma
como eu pensava que era a cópia – condenada por ser uma imitação
ordinária de um bem original.
Nos anos 1980, a crítica lipovetskyana apresenta incômodos
a respeito de uma análise simplista que reduzia a compreensão da
Moda por um ciclo redutivo de imitação e distinção “a partir dos
fenômenos de estratificação social e das estratégias mundanas de
distinção honorífica” (RAINHO, 2002, p. 30), reconhecido em obras
publicadas no século XIX por Gabriel Tarde, George Simmel, Hebert
Spencer e Thorstein Veblen5. Ao abordar a perspectiva de Lipovetsky
(2009), manifesto como a Moda passa a revelar uma combinação de
fatores comportamentais, de modos de vida e de expressão, onde o
mercado expõe variações de uma era de individualismo atravessadas
por uma constante experiência de imitação, valores que são copiados,
previstos por uma prática de mimeses: um ato persistente que nos
põe diante de nossa própria imagem mutante no tempo, nosso reflexo
no espelho que incide a figura de um semelhante, o qual desejamos
imitar (MENDONÇA, 2006).
Meus caminhos vão se misturando a percursos da
pesquisa em ziguezagues chafurdados, agitadores de minha vida
imersa em “turbulentas paisagens” (PRECIOSA, 2005) que me movem,
provocando-me mudanças, deslocando a percepção de um olhar entre
produtores e artigos copiados, que me faz sair de espaços confortáveis
para “lidar com estranhamentos e descobertas” (LODDI, 2010, p. 86),
mergulhada em minha realidade que imaginava ser a cópia uma
mercadoria ordinária e sem valor.

5 Cf. TARDE, Gabriel. Les lois de l’imitation. Paris: Felix Alcan, 1890; SIMMEL, George.
La mode. La tragédie de la culture et autre essays. Marselha: Rivages, 1988; SPENCER,
Hebert. Les manières et la mode. Essais de morale, de science et d’esthetique. Paris:
Germer Baliere et Cie., 1883; SPENCER, Hebert. Principes de sociologie. Paris: Baliere et
Cie., 1883; VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa. 2 ed. Os pensadores. São Paulo:
Abril Cultural, 1985.
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Em 2007, fiz intercâmbio para o curso de Design de Moda
(um dos cursos de graduação da Faculdade de Artes Visuais – FAV) da
Universidade Federal de Goiás (UFG), além de trabalhar como designer
em Goiânia. O intercâmbio e a experiência profissional fizeram surgir
uma série de dúvidas sobre o que eu pensava a respeito da minha
formação. Na UFG, ora por outra, durante as aulas, meus colegas
comentavam como lojas populares dos pólos de moda da capital
goiana copiavam produtos e peças umas das outras. No meu trabalho,
comecei a perceber algo parecido, minha imagem como profissional
de formação acadêmica parecia servir apenas como suporte para
valorizar a empresa onde trabalhava, pois o que aprendia na
universidade, sobre ética e criação, na prática diária, ficava resumido
à confecção de um produto copiado de um design já existente.
A ideia desta pesquisa sobre cópia encontra uma acolhida
na explicação de Mitchell sobre a resposta que costuma dar quando
lhe perguntam: “O que querem as imagens?”
[...] sempre respondo que elas querem ser beijadas. Mas então
surge a questão: o que é um beijo? E a resposta é que ele é um
gesto de incorporação, de vontade de engolir o outro sem
matá-lo – de “comê-lo vivo”, como se diz. Então queremos
assimilar a imagem a nossos corpos, e elas querem assimilarnos aos delas. É um caso amoroso correspondido, mas um caso
permeado tanto por perigo, violência e agressão quanto por
afeição (MITCHELL, 2009, p. 4).

Era assim que me via ao ter que desenvolver um produto
a partir de um design já existente: eu tinha que “beijar” um produto a
ser copiado, o dito original, em uma tentativa de captar seus conceitos
para confeccionar bordados industriais (elaborados por um processo
mecanizado utilizando máquinas), pois eram estes artigos que eu
produzia. O perigo parecia estar presente quando eu pensava que não
podia criar (inovar) algo meu, pois devia reproduzir o que já existia;
ao mesmo tempo que passava a me afeiçoar por aquelas peças. Não
criava como tinha aprendido na universidade e, por isso, me sentia
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Imagem 3
A costura do invisível.
Coleção do estilista
Jum Nakao.

manipulado: minha imagem parecia servir somente
como um alicerce para assinar uma produção, uma
vez que poderia oferecer um “respaldo” para a
empresa onde trabalhava.
Durante
meu
primeiro
contato
profissional, pude perceber que as histórias e os
relatos descritos por bibliografias estrangeiras
e nacionais sobre como deve ser o trabalho do
designer de moda eram diferentes de tudo o que eu
vinha vivenciando. O mercado estava me ensinando,
à época da minha prática como designer, que a
realidade apresentada pela universidade não era a
mesma de um designer de moda que trabalhava nas
confecções. Tinha que copiar modelos e uma série
de referências para produzir meu trabalho com o
intuito de que as “criações” desenvolvidas por mim fossem aceitas por
um patrão e por um público a que se destinavam as produções.
Ao lembrar minha experiência, busco compreender
algumas situações que me fizeram achar que os produtos de moda de
espaços populares, onde há um trânsito de imagens da publicidade
por toda a parte, tinham um valor insignificante acobertado por um
sentimento e compreensão de que
objetos raros funcionavam (e ainda funcionam) como
atribuidores de distinção e prestígio aos seus proprietários.
A ploriferação dos objetos, antes raros, mediantes processos
de reprodução, passa a ameaçar a apropriação exclusiva de
bens de alto valor simbólico e atribuidores de status social
(BRANDÃO, 2010, p. 72, grifo meu).

Não era só a falta de originalidade que me fazia ter descaso
com as roupas da “rua”: copiadas, pareciam perder a essência do que era
belo e chique. Acabava vinculando à ideia de cópia contrária ao valor
de luxo ao exaltar o que eu considerava belezas de minha profissão,
como A costura do invisível6, uma “obra branca, inacabada, vazia, apta
a ser impregnada de significados, de poesia, da leveza necessária
para a obra fluir” (NAKAO, 2005, p. 12), erradicando possibilidades
6 Desfile da coleção do estilista Jum Nakao, realizado em 17 de junho de 2004 durante a
São Paulo Fashion Week (SPFW), maior evento de moda brasileiro. O desfile teve como
ápice a destruição das peças feitas em papel apresentadas ao final da performance. O
ato de rasgar as peças que as modelos vestiam surpreendeu o público.
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peçonhentas, malignas, asquerosas, chulas, ordinárias, vagabundas e
sem valor. Um estupro comercial! Assim, surgiam as cópias para mim.
Entre os trajetos recortados, recolocados e repensados,
a cópia passa a ter uma intervenção em minha maneira de pensar,
ao resgatar o modo como eu vivia ao tratá-la como parte de minha
jornada enquanto designer. “Aquilo” que eu criava, não gostava e
repudiava era resultado do que eu imaginava como um trabalho
inferior, pois não possuía as mesmas características de artigos originais
– uma publicidade desenvolvida com planejamento de comunicação,
uma pesquisa elaborada a partir de estudos de macrotendências e
outras coisas que eu supunha não elevar meu status profissional a um
reconhecimento de destaque social.

Gente, propaganda, manequim, roupa, loja,
cavalo: o trânsito entre fluxos hegemônicos e
subalternos
A publicidade encontrada próxima a uma loja corresponde
a um tipo de merchandising, ou seja, uma propaganda localizada no
ponto-de-venda para dar um “psiu” ao consumidor e estimular as
vendas. Os consumidores, caminhando pelas ruas de uma cidade, dão
de cara com ferramentas utilizadas por propagandas, cruzam com
imagens dos produtos expostos, ao percebê-las
como membranas que se desprendem da matéria, de superfícies,
objetos e estruturas. Elas nos intrigam e questionam porque
nos interpelam. Visualizadas, imagens podem ser deslocadas
de maneira volátil e, ao penetrarem a mente, criam pegadas
simbólicas [...] percorrem o espaço com desenvoltura e
mobilidade [...] (MARTINS, 2008, p. 32).

Ao notar a publicidade de moda em Goiânia, pela primeira
vez em 2007, me sentia confuso por causa da quantidade de outdoors e
da panfletagem que via em lugares que reúnem essas características,
tais como a Avenida Bernardo Sayão, os camelódromos do Setor
Central e os da Região de Campinas.
Por volta dos anos 1960, à medida que surgiam as confecções
de regiões como essas, que ainda não eram nem camelódromos, as
vendas eram realizadas no atacado, ao comercializar as chamadas
modinhas (CASTRO; BRITO, 2006), artigos confeccionados a partir de

25

1º CHAFURDO: O CAVALO E AS LOJAS

informações obtidas das mídias que difundem comunicação de massa
a um público consumidor “entusiasmado” pelos modismos divulgados
por estes meios de comunicação (o termo pode se referir também ao
ramo que confecciona essas peças). Mesmo com a recessão econômica
brasileira dos anos 1980, quando o país passava por uma transição do
regime militar para a democracia, enfrentando constante inflação,
o setor de confecções consolidava-se em lugares como a Avenida
Bernardo Sayão no Setor Fama (CASTRO; BRITO, 2006).
A atividade popular desses espaços me impressionou e me
fez levantar duas questões sobre os produtos que, nesses espaços, são
comercializados: um incômodo que me causa a ver tantas imagens
sobrepostas com tantas cores, constituindo símbolos que buscam
chamar atenção e como tudo aquilo, da forma que se apresentava
parecia ser tão feio, uma mistura sem sabor, uma paisagem sem
horizonte, sem beleza, de mau gosto e insignificante. Tudo era a
mesma coisa, uma imitação barata de outra e esta era minha noção
de cópia.

Imagem 4
Colagem
sobre minha
ideia inicial
a respeito da
cópia.
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cópia7
(latim copiar, -ae, riqueza, abundância)
s. f.
1. Transcrição [de] um texto escrito. = TRASLADO
2. Reprodução de uma obra de arte. ≠ ORIGINAL
3. Reprodução fotográfica de um documento em papel. = FOTOCÓPIA
≠ ORIGINAL
4. Reprodução de documento em formato digital.
5. Imitação, plágio.
6. [Figurado] Pessoa que se assemelha muito a outra. = RETRATO
7. Grande número. = ABUNDÂNCIA
[Informática] cópia de segurança: a que se destina a guardar os dados
armazenados no caso de uma eventual perda de informação.
[Informática] cópia pirata: reprodução ilegal de uma obra original.

Algumas das definições para cópia reforçavam ainda
mais minha primeira maneira de compreendê-la: diferente de um
original, a imitação me fazia crer que a ideia de um produto de moda
desenvolvido com pesquisa sobre o consumidor, escolha de materiais,
formas, cores, capacitação de profissionais etc. era a correta, um
padrão que devia ser seguido, diferente de um objeto tão abundante,
banalizado e popular.
Somada a essa última situação, ainda recorro a algumas
ideias que fazia sobre Goiânia. Fortalezense, nascido e criado como um
metropolitano da capital cearense, ficava no mínimo intrigado com
uma mistura urbana da capital goiana mesclada às cenas rurais. Como
era possível tal mistura, já que imaginava que isso era tão diferente,
um era o oposto do outro?
Na imagem 5, surge um personagem, o qual eu considerava
bucólico, na Bernardo Sayão que me intriga: um cavalo aparece em
meio às lojas que vendem roupas. Esta imagem foi oportunamente
captada em 2010 com o intuito de relembrar projeções do que eu
refletia em 2007. A confusão sobre o que seria urbano para mim era
acrescentada à soma de um personagem como o cavalo, tão ligado ao
ambiente rural. Isso somado à publicidade, “beijando” (MITCHELL,
2009) as fachadas de lojas, misturando-se ao tráfego, parecia uma
combinação de elementos que me lembravam de como eu teria de
desenvolver um produto que atendesse necessidades peculiares de
um público em tal espaço geográfico.
Eu parecia pisar entre fronteiras, acreditando que a
7 Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=c%C3%B3pia>.
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oposição entre alguns conceitos era o que definia meus sentimentos:
urbano versus rural, centro versus periferia, bárbaro versus civilizado,
bonito versus feio, original versus cópia. Tais dicotomias representam
estereótipos do que eu imaginava ser uma feira e uma loja de luxo, um
lugar de mau gosto e um bairro chique. Ruas com galerias populares
existem em muitas partes do mundo
seja no centro, seja nos demais bairros, nas praças, pontos de
ônibus e feiras livres. O fato é que essa atividade, implicando
em uma dada ocupação do espaço urbano, continua em
expansão, obviamente em função da intensificação dos fluxos
globais subalternos. Estes compõem a cidade real. Portanto, os
camelôs e os fluxos que eles viabilizam no espaço urbano não
são um “problema” urbano, são um fenômeno do mundo e das
cidades reais contemporâneas (BRANDÃO, 2009, pp. 249-250).

Imagem 5
O cavalo e as lojas.
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Atuando em sentidos diferentes de fluxos globais
hegemônicos (modelos estadunidenses e compreendidos a partir de
uma imagem sócio-cultural do Ocidente), Ludmila Brandão configura
os fluxos globais subalternos a partir de uma circulação de coisas
e objetos fora de circuitos hegemônicos. A cópia está em meio a
esses circuitos, atuando também em espaços de vendas populares;
sobretudo, atravessa um dos graus dos fluxos subalternos definidos
por Brandão: os fluxos marginais,
não são, necessariamente, ilegais, nem exatamente
minoritários (do ponto de vista político), mas colocam em
movimento objetos, pessoas e valores “menores”, secundários,
se comparados aos objetos, pessoas e valores que se deslocam
nos fluxos de primeira linha. São, fundamentalmente,
subalternos (BRANDÃO, 2009, p. 238).

Em grandes cidades, os camelódromos são espaços onde
é possível ter uma experiência estética voltada para a imagem,
estimulando-a de diversas formas (JAMESON, 2006): manequins
girando eletronicamente com parte de seu seio plástico surgindo; seu
colega estruturado ao lado está vestido, sem vergonha nenhuma, com
uma lingerie só na parte de baixo, seus cabelos removíveis de material
sintético podem lhe conferir a cada dia uma aparência diferente
para seu cotidiano estático de boneco modelo. Outros camaradas de
jornada de exibição não são tão fartos de membros: alguns só têm
o busto e o ventre. Todos estão por quase toda a parte do pequeno
estabelecimento: um box – isso, uma caixinha – preenchido até a
“tampa” com roupas, cores e formas parecidas com a caixinha contígua
a ela, na frente, atrás e pelos lados, sempre coladinha uma a outra.
Parece a mesma coisa, um box igual ao outro, os produtos logo do
lado são os mesmos, a mesma calcinha de algodão ou o short de tactel.
Um box igual ao outro, disciplinados, às vezes, por um regulamento
espacial de estrutura física – as roupas que se apresentam frente a
frente, lado a lado – parece reforçar ainda mais a ideia de imitação e
reprodução, porque parecidos.
Um site para divulgação do produto, peças de fabricação
própria e possibilidades de uso de um cartão de crédito são apenas
algumas das características que seriam possíveis de encontrar
somente em um shopping center. Contudo, essa também é a realidade
da Feira da Lua, na Praça Tamandaré, Setor Oeste, em Goiânia:
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banquinhas com roupas e artesanatos separadas por uma intensa
circulação de pessoas que desviam para não se chocar com ninguém
distraído pela publicidade de placas e cores de produtos expostos. Como
em um shopping center, onde podem haver quiosques vendendo sorvetes,
balinhas, isqueiros etc., na Feira da Lua, em meio ao corredor que divide
as banquinhas, desloca-se um carrinho de frutas: mangas, ameixas e um
vendedor insistente que não tem receio de abordagem.

Imagens 6 e 7
Feira da Lua.
Mesmo com
adaptações de
características
que recordem um
shopping, na Feira
da Lua ainda surgem
algumas imagens que
seriam estranhas
para a ambientação
de um centro de lojas
como um shopping
center: manequins
desnudos e com
“peles” desgastadas
parecem ecoar
modelos de fluxos
marginais, diferente
de valores de uma
classe A, de primeira
linha.
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Cuiabá, outra capital do Centro-Oeste, apresenta um
modelo de Shopping Popular, consistindo
num grande galpão com portas corrediças verticais em toda
sua extensão exterior que abriga, dentro de si, as bancas
individualizadas de metal (onde ficam as mercadorias), as
lanchonetes e restaurantes (ao modo de uma praça de alimentação
horizontal), os estacionamentos improvisados e outros espaços de
comercialização (FONSECA; BRANDÃO, 2011, p. 1282).

Os fluxos hegemônicos e subalternos promovem trocas
por meio da movimentação de coisas, objetos, situações etc. que
constituem o espaço no qual transitam: passar o cartão de crédito na
Feira da Lua ou encontrar vaga para um estacionamento no Shopping
Popular não são mais só atributos de um shopping center de classe
média. As placas que aparecem junto à imagem 5 são
painéis, frontlights e backlights, aparentemente bem feitos, o
subalterno reside em sua poética, uma condição que suporta o
modo de fazer, que vai em sentido distinto, quando não oposto
aos caminhos sugeridos pela publicidade oficial, acadêmica,
“científica”. Essa poética está presente na composição dos
layouts, nos arranjos diversos apresentados aqui e em qualquer
outra proposta publicitária (RONDON; BRANDÃO, 2011, p. 1288).

As imagens publicitárias influenciam o indivíduo em diversos
momentos de sua vida, mas esta influência não é passiva, os objetos
não estão limitados a uma única associação de significado e
valor vigente ou predominante num determinado período.
Eles podem mudar de contexto e de significado de acordo com
as práticas culturais e o circuito temporal do qual passam a
fazer parte (MARTINS, 2010, p. 2408).

As roupas, os acessórios de moda, os calçados e tais imagens
da publicidade que os representam ajustam-se ao trânsito de ideias que
eu tinha, as fronteiras em minha mente compreendiam dois espaços
contraditórios no início, urbano e rural; mas com a convivência entre
esses espaços, neles e com eles, os significados mudavam de acordo
com as práticas culturais que ia adotando, já que sou um fortalezense
que reconhece o espaço que reside, pois eu não só moro em Goiânia,
mas vivo na cidade como um goianiense.
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Como parte da cultura local e da prática diária de meu
exercício enquanto designer passei a atribuir às cópias baratas, próprias
da circulação de fluxos marginais, um status de produção cultural.
Goiânia, sua cultura e seus produtos fazem parte do meu dia a dia e o
ambiente acaba me influenciando. Me sinto como uma pequena parte
do ambiente que também pode trazer influências a ele, um indivíduo
que não seria mero produto dos ambientes, que vivencio e me desloco,
“mas tampouco são esses ambientes pura argila para automodelagem
arbitrária” (EAGLETON, 2003, p. 14) que me constituem, fazendo com
que as fronteiras (urbano e rural, periferia e centro, belo e feio, chique
e brega, original e cópia etc.) do ambiente em que vivo comecem a
se tornar uma mistura dissolúvel entre as partes compartilhadas
(indivíduo e ambiente). Ainda mais quando além de fronteiras físicas
e simbólicas, surgem limites virtuais.
Ao desenvolver um produto, um designer em Goiânia, em
Fortaleza, na China, na Índia e em tantos lugares pelo mundo procura
entender seu público, compreender os significados de objetos que vão
elaborar em um ambiente para o qual destinam suas produções.
O designer, “localizado em qualquer local do globo, imerso
num espaço virtual, compartilhando a informação com diversas
pessoas ao mesmo tempo, dissolve antigos dispositivos: individual/
coletivo, local/global, real/ilusão” (GALVÃO, 2006, p. 135) e recorre às
fronteiras que se tornam virtualmente mais próximas pelos meios de
comunicação, sobretudo, a internet, onde o desfile de Helmut Lang no
fim dos anos 1990 foi transmitido ao vivo,
na íntegra [...] a milhares de lugares do mundo, ao mesmo tempo
que aparecia direto de Nova York, antes da notória Semana de
Moda Prêt-à-Porter em Paris. Acessível e democrático, sem
medo de ser copiado, sem medo de ser “feliz nas vendas”,
Helmult Lang balançou o mundo da moda (GALVÃO, 2006, p.
134).

Sacudido, o universo da Moda passa a enfrentar, a
exemplo de Lang, as informações instantâneas da rede captadas
em qualquer parte do mundo. Não é só mais a peça do estilista que
pode estar acessível ao público, a própria informação que a divulga
também parece disseminar a instantaneidade e, com isso, favorece um
caminho para um conhecimento compartilhado para e por todos: os
deslocamentos de dados na internet, seja uma imagem de um desfile
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ou uma matéria postada, podem ser visualizados ou lidos por quem
tem acesso a elas.

Crítica de moda ou para a Moda? Trajetos da
cópia pela mídia especializada
Em questão de minutos, após os desfiles, os críticos precisam
formar opinião e dar entrevistas, enquanto correm para a
próxima passarela (OFICINA DA MODA, 2010, sem página).
“Eu não compreendo a micagem ao final dos desfiles. É
alegria? Histeria? Coceira?”, escreveu um jornalista. “Eu
me constranjo, vc se constrange”, falou a famosa crítica
de moda (CHAVES, 2010, sem página).
A opinião de profissionais sobre a apresentação de desfiles,
bem como uma apreciação a respeito de marcas e roupas, acessórios,
calçados e comportamentos de celebridades destacadas na mídia é o
trabalho da crítica de moda, uma imprensa que referencia símbolos do
universo da indústria de Moda, por vezes, traduzindo-os para curiosos e
fashionistas. Tal crítica divulga sua informação pela mídia e pode destacar
valores de modelos que julga mais corretos: isto é certo, isto é errado
(imagem 8).
Na rede mundial de computadores é possível encontrar
portais que além de usarem esses conselhos sobre como se vestir,
também procuram oferecer informação sobre Moda, tais como os
cearenses Profissão Moda e O Estilo, o portal de alcance nacional Closet
Online, o blogue da Regina Guerreiro e o site da jornalista Lilian Pacce8.
A crítica de moda acaba por conviver com a opinião
dos internautas ao colaborar com dados postados por usuários,
compartilhando arquivos, vídeos, fotografias etc. em plataformas de
serviços encontradas na rede. A multidão de usuários conectada
nada tem a ver com aquele conceito de “massa” com que foi
operada em uma parte importante do pensamento político
8 Os respectivos veículos de comunicação têm os seguintes endereços disponíveis
na internet na ordem de aparição que foram citados: <www.profissaomoda.com.br>,
<www.oestilo.com.br>, <www.closetonline.com.br>, <http://regina.guerreiro.blog.
uol.com.br/> e <http://msn.lilianpacce.com.br/>.
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em épocas passadas. Pelo contrário, devemos considerar
a sua presença como a possibilidade de resistência mais
eficaz e prometedora ante os intentos [...] de destruição da
singularidade individual que sempre pretenderam os meios
tradicionais de comunicação de massa9 (PRADA, 2008, p. 71).

A propósito, a difusão de blogues e redes sociais permite com
que o usuário tenha mais acesso às informações sobre Moda sem ter que
recorrer necessariamente ao julgamento da imprensa (seja escrita ou
virtual), pois é o próprio usuário que pode publicar sua opinião online.

Imagem 8
Certo e errado.
Modelo difundido
por parte da crítica
de moda.

9 nada tiene que ver con aquel concepto de “masa” con el que operó una parte importante
del pensamiento político en épocas pasadas. Por el contrario, debemos considerar a su
presencia como la posibilidad de resistencia más eficaz y prometedora ante los intentos
[…] de destrucción de la singularidad individual que siempre han pretendido los médios
tradicionales de comunicación de masa.
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Além da rede mundial de computadores, há programas da
televisão aberta como o Esquadrão da Moda10 do Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT) e o Style Her Famous exibido no canal E! Entertainment
da televisão paga que ao apresentar looks (ordenação das peças e
do visual que pode incluir maquiagem e acessórios, compondo um
visual) escolhidos pela equipe de apresentadores, avaliam estilos por
meio de combinações de roupas que seriam as mais adequadas para uso,
semelhante à imprensa que emoldura modelos naquilo que deve ser certo
ou errado.
Nem sempre as notícias de moda são veiculadas
exclusivamente por esses meios de comunicação. A imprensa, no
intuito de informar acontecimentos que influenciam muitas partes
do mundo, pode divulgar matérias com assuntos relacionados ao
vestuário, ao comportamento e ao estilo. A atuação de uma crítica
de moda especializada não é o caso desses veículos, pois o mais
importante para eles é demonstrar fatos recorrentes, impressionantes
situações, que envolvem a comunicação que interessa a um público
em muitos locais diferentes, como o caso do vestido de casamento
da Duquesa Catherine (Kate) Middleton de Cambridge (imagem 9),
conhecida, admirada e imitada por se unir com o herdeiro da Coroa
Britânica, o Príncipe William.
A estilista chinesa Yang Lei fez uma cópia do vestido de Kate
Middleton para um programa da TV britânica. Com isso, recebeu muitos
pedidos e resolveu desenvolver a peça em série num período que não
ultrapassou uma semana após a cerimônia do casamento (G1, 2011a, sem
página). Assim como a chinesa Susana Xui, que compra uma imitação
do vestido de Yang Lei em Suzhou, província de Jiangsu na China, as
brasileiras paulistanas ficam entusiasmadas com o par de brincos e a tiara
utilizada pela duquesa. Uma professora prestes a se casar já informou que
pretende copiar os modelos das daminhas de honra da Duquesa Kate.
As vendas de artigos relacionados ao casamento principesco causam
impactos no comércio, segundo a vendedora Eliana Aparecida Gouveia:
“Já está bombando, com certeza vai ter que fazer mais encomenda” (G1,
2011b, sem página).

10 Versão brasileira do reality show What Not to Wear dos canais britânicos Discovery
Home & Health (televisão paga) e da BBC (televisão pública).
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Imagem 9
Fotos mostram Catherine, Duquesa de Cambridge, em seu vestido de
casamento (esquerda) ao lado da chinesa Susana Xui, com uma imitação
comprada em Suzhou, na província de Jiangsu. Por meio da comparação
de imagens, é possível visualizar uma diferença entre as modelagens dos
vestidos, em destaque, ao ajuste das cinturas.
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Processos de imitação assim parecem ser bem-vindos
ao público e a espontaneidade que representam para a imprensa
coincide com a satisfação da sociedade em desejar ter o mesmo
aspecto de uma celebridade, lembrando os processos de imitação e
distinção ocorridos até depois da Idade Média. A imitação por respeito
a um soberano era quase um princípio de necessidade social, como
o uso de perucas no reinado de Luís XIV da França no século XVII,
gosto ampliado entre seus súditos que ajudava a esconder a calvície
do monarca. Ao contrário do casamento da duquesa, o vestido copiado
não é protegido por leis suntuárias; a propagação de sua cópia parece
aumentar o prestígio não só da Duquesa de Cambridge, mas da família
real britânica.
As leis suntuárias medievais da Europa Ocidental tinham
o intuito de reservar o luxo da nobreza distante da ascendente rica
burguesia, pois esta desejava imitar a outra, já que tal ascensão
apresentava indícios de uma mobilidade social que pudesse afetar
as bases da aristocracia (LAVER, 2003). A família real britânica
televisionou o casamento, mostrou aos quatro cantos do mundo
a união entre um nobre e uma plebeia, uma posição que não se
compatibiliza mais às leis da Idade Média na Europa, pois são do apoio
dos súditos que se sustenta a política da realeza atual. O casamento na
corte britânica, que teve uma difusão midiática internacional, assim
como a cópia de modelos, comportamentos e estilos gerados pela
cerimônia, diferente do período medieval, é demonstração de poder e
manutenção de seu governo na sociedade contemporânea, “pois toda
expressão de vida, especialmente toda imagem de desfrute, buscará
sempre a conformação da figura coletiva de sua experiência, e é agora
o momento em que isto se faz absolutamente possível”11 (PRADA,
2008, p. 72). O mesmo entusiasmo pretendido por usuários ao postar
suas imagens pessoais e compartilhar conteúdos na rede foi também
alvo da repercussão do casamento principesco por web afora.
Ter os mesmos valores e os objetos da Duquesa de
Cambridge, para as plebeias mortais, é adquirir um pouco de um
estado de sonhos que promove uma união real – possível resquício
de uma cultura baseada na monarquia absolutista – ao se aproximar
de algumas características do século XIX: heranças da divisão de
papéis por meio dos sexos decorrente da Revolução Industrial, em
11 Pues toda expresión de vida, especialmente toda imagen del disfrute, buscará siempre la
conformación de la figura colectiva de su experiencia, y es ahora el momento en el que esto se
hace absolutamente posible.
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que o casamento era um favor do homem à mulher e este ritual
representava socialmente a mudança do estado civil de uma jovem
moça, ganhando status de mulher respeitável, dona de um lar, uma
vez que a Moda era o único meio de expressão da individualidade da
mulher (SOUZA, 1987). Portanto, o vestido de casamento só ampliava
o interesse das mulheres pelas roupas. Para a Coroa Britânica, é uma
necessidade política, já que a monarquia constitucional depende do
apoio de seu povo.
A Coroa Britânica ainda tem um reforço da adesão dos
valores que divulga por meio dessas cerimônias e rituais, quando nem
mesmo seus súditos são os apoiadores, pois até uma estilista de São
José dos Campos, no interior de São Paulo, copia, sem nem esperar
o término da cerimônia, um dos mais importantes símbolos daquele
ritual, o vestido assinado por Sarah Burton12 (G1, 2011b, sem página).
A vontade de ser duquesa, princesa e rainha parece
encantar o mundo todo, pois pode ser um caminho que leva os
indivíduos a um conto de fadas, a um “foram felizes para sempre”.
É lugar-comum perceber que o desejo de cinderela tem se realizado,
como na animação da Walt Disney produzida em 1950. Baseada em
um conto de fadas de possível origem francesa ou chinesa, Cinderela é
uma jovem maltratada pela sua madrasta e as filhas desta e consegue
ao final da história tornar-se uma princesa, casando-se com um nobre
que se apaixona por ela. Outras produções contemporâneas foram
gravadas com base no mesmo enredo, como Para sempre Cinderela
protagonizado por Drew Barrymore e Uma Linda Mulher. Este último
filme estrela Julia Roberts no papel de uma prostituta que ao conhecer
por acaso um milionário passa a acompanhá-lo em seus compromissos
sociais. Vivian Ward começa a se vestir e se portar como uma mulher
elegante e enfrenta com o milionário Edward Lewis (Richard Gere)
os preconceitos da sociedade em relação ao amor que começam a ter
um pelo outro. Nas três diferentes versões, as protagonistas sempre
terminam a história, ascendendo amorosa, social e financeiramente.
12 Designer de moda inglesa, diretora criativa da marca Alexander McQueen. “Ela
assumiu a direção da famosa marca britânica em maio de 2010, depois da morte de
Alexander McQueen em fevereiro do mesmo ano.” Em abril de 2001, “após meses
de rumores e especulações, Sarah Burton foi revelada como a designer do vestido
de casamento de Kate Middleton, Duquesa de Cambridge.” (WIGHAM, 2011, sem
página). [She took over the reins of the famous British label in May 2010, following Alexander
McQueen’s death in February the same year.] [after months of rumour and speculation,
Sarah Burton was revealed as the designer of the wedding dress for Kate Middleton, Duchess
of Cambridge.]
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Apesar de Kate Middleton não parecer com uma gata
borralheira, uma cinderela sofrida, a possível futura consorte do Reino
Unido ainda assim não vem de uma família nobre. A imagem de plebeia
ascendendo ao trono estimula o desejo de final-feliz. Assim, a cópia do
vestido, da tiara, do par de brincos, das flores usadas no casamento e
de tudo aquilo ainda que a duquesa utilizar em vida parece ser algo
próprio para se imitar, pois é de bom tom se parecer com alguém que
tem o privilégio de ser parte de um conto de fadas contemporâneo.
Ser rei, rainha, príncipe e princesa: um ideal de imitação
que pode ser possível e aceito, mas nem toda a imitação tem uma
acolhida tão fácil como essa. O plágio de roupas de marcas famosas
ainda causa discussões que geram um problema antagônico sobre a
cópia: imitar é permitido até assimilar um aprendizado, desenvolvido
por transcrição de referências ou imitar é “falsificação, contrafação,
reprodução, plágio [...]” (PINHEIRO, 2007, sem página). Em 2007,
circulou pela internet um artigo da Revista Piauí de Daniela Pinheiro
que aborda essas duas possibilidades. Ela não deixa claro sua posição
sobre de que lado está. Em boa parte do artigo, faz um paralelo da sátira
da cópia com referências aos gestos e às roupas dos entrevistados –
em sua maioria, estilistas famosos brasileiros – no momento em que
se dispõem dar as entrevistas. Um tom de sarcasmo parece operar
em suas palavras, à medida que revela a cópia como uma prática
recorrente na moda brasileira. Parte da crítica de moda brasileira
ficou receosa com a posição do artigo.
A matéria assinada por Daniela Pinheiro coloca lado a lado fotos
de coleções internacionais e suas respectivas cópias nacionais.
Com exceção da marca Cavendish, que afirma corajosamente que
realmente copiou a Prada, todos os outros estilistas defendem
que a referência ou inspiração não veio exatamente da coleção
internacional citada, mas de um inconsciente coletivo fashion,
criado por um misto de globalização com excesso de birôs de
estilo que vendem e divulgam o resultado de suas pesquisas de
tendência para todo mundo (ANGELO, 2007, sem página).

Talvez, seja o limiar entre o uso de referências para
uma inspiração e a aplicação dos excessos dessas referências para
a elaboração de modelos um dos fatores que norteia a polêmica.
Cavendish, a única que assumiu a prática de copiar, não justificou sua
resposta à reportagem como as outras marcas o fizeram: a inspiração
coletiva era alvo de todas as formas de pesquisa.
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No Brasil ou no mundo, a crítica de moda também pode
ser julgada. O acesso à publicação por blogues e redes sociais pode
facilitar a difusão de uma opinião sobre a crítica, até quando o estilista
ou uma celebridade como Lady Gaga for alvo dela. Ao ser chamada de
patinho feio com grande apelo fantasmagórico, “Lady Gaga soltou o
verbo em sua coluna [...] na V Magazine. E o alvo da cantora foram os
críticos de moda, em especial, Cathy Horyn, do The New York Times”
(VÍRGULA, 2011, sem página).
Se a crítica de moda pode ser alvo da opinião da publicação
em rede, a Moda em si, enquanto tema debatido, é alvo dessa crítica,
tanto quando ainda é o pano de fundo de uma publicação, quando
também pode ser um propósito temático para se discutir ironicamente
seu universo por outros meios de comunicação.
Filmes como Zoolander, que satiriza o fim de carreira de um
modelo masculino; O Diabo Veste Prada, uma adaptação cinematográfica
homônima ao best seller de Lauren Weisberger, apresentando situações
do difícil e disputado cargo em uma editoria de moda; ou ainda Prêtà-porter, aludindo a uma série de fatos recorrente a uma semana
de moda em Paris, apresentam ironias sobre a indústria de Moda,
sugerindo práticas de uma crítica para a Moda. Ugly Betty, seriado
televiso estreado em 2006 pelo canal estadunidense ABC, demonstra
também o mesmo tom de sátira ao narrar a história de uma auxiliar
administrativa que necessita trabalhar na revista “Mode” com o
intuito de buscar experiências profissionais para que no futuro tenha
sua própria revista. Yo soy Betty, la fea, novela colombiana13 que deu
origem ao seriado Ugly Betty, e a brasileira Tititi14 são outros exemplos
de ficção que abordam o mundo da Moda com um tom de brincadeira,
crítica e comédia.
Na regravação de Tititi, a disputa de infância entre dois
rivais, Ariclenes Almeida e André Spina15, faz com que o primeiro
também seja concorrente do outro, abrindo um ateliê para atender
clientes da alta sociedade paulistana, o que já fazia André Spina. Spina
13 Conhecida no Brasil por Betty, a feia, televisionada pela RedeTV! entre 2002 e 2003
e exibida novamente entre 2004 e 2006.
14 Produzida e exibida pela Rede Globo em seu horário das 19h (a novela das sete)
entre 1985 e 1986 e regravada e exibida na mesma emissora entre 2010 e 2011.
15 Na primeira versão, Ariclenes Almeida (Victor Valentim) era interpretado por
Luis Gustavo e André Spina (Jacques Leclair) tinha a interpretação de Reginaldo
Faria; já na regravação, os personagens, na ordem mencionada, foram interpretados
por Murílio Benício e Alexandre Borges.
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usa o codinome de Jacques Leclair e Ariclenes Almeida emprega o
pseudônimo Victor Valentim ao se disfarçar como um estilista espanhol
que, secretamente, recebe sua clientela a fim de criar um misterioso
ambiente em torno de sua figura. A abertura da novela representa
ainda mais esse combate, utilizando o recurso da animação gráfica
para mostrar o duelo entre alguns objetos relacionados ao trabalho da
costura: inicia pelos traçados e riscos de duas canetas, chocando-se;
fitas métricas tornam-se cobras, num movimento de ataque, como se
a destilar venenos; tesouras tornam-se armas brancas, de onde brotam
faíscas, quando estão agredindo uma a outra; e por fim, agulhas são
armadas com linhas a fim de batalharem como espadas. Os recursos
da pequena narrativa aludem à batalha fictícia dos estilistas Jacques
Leclair e Victor Valentim. No desenrolar do enredo, a disputa entre os
dois aumenta a tal ponto que a inveja de Leclair causa um furor devido
a um vestido assinado por seu rival (imagem 10).

Imagem 10
Fraude ou espionagem
industrial? O Tititi no
casamento de Armadinho
e Desirée.

Refiro-me, é claro, ao barraco protagonizado por uma
personagem obscura que surgiu com um modelo idêntico ao
da atriz Luiza Mariani, obrigando esta a retirar-se. E assim a
apoteose virou o mico do ano. Bem feito pra Victor Valentim,
cujo anonimato é mais do que suspeito. O vestido copiado
levantou a lebre: afinal, quem cria os modelos do estilista
“espanhol”?
O que nos leva à conclusão de que ou o Valentim é de fato um
farsante, e o primeiro osso do esqueleto caiu do armário… Ou
ele foi vítima de um golpe orquestrado para desmoralizá-lo.
Um golpe que envolveria espionagem industrial… O mundinho
da moda treme de ansiedade pelos próximos desdobramentos
(M., 2011, sem página) 16.

A possível constatação de uma fraude sofrida pelo pseudoespanhol Victor Valentim é perceptível quando a atriz Luiza Mariani
confronta-se com uma farsante, paga para aparecer vestida com o look
de Mariani no casamento da modelo Desirée Oliveira (Mayana Neiva)
e do riquíssimo Jorgito Bianchi (Rafael Cardoso). O resultado foi um
escândalo que questionaria a reputação de Valentim: um impostor ou
16 Béatrice M. é uma “divertida, experiente crítica que não economiza em sinceridade
para destilar comentários sobre a moda atual – sejam tendências, estilistas e
aspirantes a estilistas e tudo que acontece no cenário disso que se convencionou
chamar de mundinho fashion” (M., 2011, sem página). Personagem misteriosa da
trama, a blogueira é a filha mais nova de Jacques Leclair, que desfere suas críticas
reservada por um sigiloso anonimato.
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teria sido copiado, vítima de espionagem industrial?
O domínio da indústria de seda, no início da era cristã,
pelo Império Bizantino pode ter sido fruto do contrabando da larva
produtora deste tecido, o bicho-da-seda, ordenado pela imperatriz
Teodora, esposa de Justiniano I. Livre das importações da China e da
Índia, a ordem da imperatriz romana oriental é um dos primeiros casos
registrados na história da Moda e da indumentária17 de espionagem
industrial (LAVER, 2003). A atitude de Teodora permitiu avanços na
confecção de seda do Império, copiando o processo de fabricação do
tecido ao importar um tear chinês para o território bizantino.
A prática da imperatriz Teodora é a mesma que impulsionou
a inveja de Jacques Leclair. Um Tititi maior assim só foi causado por
um Insensato Coração18: a novela das oito “ousou” ao exibir cortinas,
biombos e poltronas revestidos com um tecido copiado da Safira Sedas,
empresa que fabrica artigos de seda, “artesanato de luxo”, assim como
Safira mesmo se define em seu site. A denúncia parte do blogue da
própria empresa, aconselhando a TV Globo a amadurecer “para sair
do atraso profissional, tecnológico e ético em que nos encontramos”
(MILLER, 2011, sem página).
Por outro lado, Insensato Coração apresentava o drama
de Leila (Bruna Linzmeyer), uma designer que se vê proibida de
desenvolver as roupas que deseja, pois sua patroa, Paula Cortez (Tainá
Müller), é quem indica o que ela deve ou não fazer, quais são as fontes
que deve buscar para aquilo que deve produzir.
Folheando algumas revistas estrangeiras, Paula [...] pede para
Leila [...], sua nova assistente em seu ateliê de moda, fazer o
mesmo modelo da revista [,] mas em algum tecido mais leve,
algo que seja adequado ao clima brasileiro. “Mas igual? Eu achei
17 A Moda veio a existir como um fator cultural presente na sociedade da Europa
ocidental em torno da segunda metade do século XIV. Entre os fatores que possibilitaram
sua existência estão o desenvolvimentos das cidades e a organização das cortes,
evidenciando o início de uma constante efemeridade no uso de roupas, acessórios,
calçados, penteados, comportamentos etc. em um ritmo que se torna cada vez mais
acelerado, passando pelo advento da Revolução Industrial e chegando até a atualidade.
Antes da Moda, as tradições e os costumes faziam com que as mudanças fossem
extremamente lentas, perdurando ainda mais um visual que por séculos podia não se
modificar. Sem tal processo dinâmico, de transformações passageiras, a indumentária
era um dos focos de uma História que representa objetos têxteis e de adorno que
apresentam uma variação no espaço, mas não no tempo (BARNARD, 2003).
18 Telenovela da Rede Globo exibida em 2011 no horário das 21h, ainda chamada de
“novela das oito”.
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que você estava querendo se inspirar”, estranha a estagiária
(GLOBO.COM, 2011, sem página).

Leila percebe que não tem tanta liberdade para criar e não se
satisfaz com o resultado de seu trabalho. As reclamações são constantes,
pois acredita que estudou o bastante para conseguir alavancar o nome
da grife Vilanova no mercado nacional. Insatisfeita, mal paga e, por
vezes, indignada com a posição de Paula, Leila, nunca desanimada, ainda
tenta persuadi-la, mostrando seus desenhos a ela, que fica indiferente
ao portfólio da designer insistente. Paula, categórica e mesquinha,
acredita que o modelo mais viável é repetir os desenhos de marcas
estrangeiras. Leila, desacreditada pala opinião resoluta da outra, ainda
sofre mais um golpe incisivo de sua chefe.
Sem que Leila saiba, Paula fotografa todos os desenhos e manda a
funcionária embora. “Mas, Paula, eu fiz a modelagem de todos os
vestidos, ganhando pouco, servindo cafezinho, tudo isso porque
queria ter a chance de participar de todas as etapas do desfile,
estava trabalhando pela experiência”, desabafa a moça.
“Eu sei, querida. Você tem todas as razões do mundo para estar
chateada. É injusto, mas não tem jeito”, diz Paula, explicando que
não tem dinheiro para pagar o salário da estilista. Quando Leila vai
embora, a filha do Cortez corre para contratar um modelista, que
começa a produzir as peças copiando as criações de Leila (TERRA
ONLINE, 2011, sem página).

Entre Leilas, Paulas, Tititis, duquesas e rainhas espiãs, a
prática da imitação de um produto, de uma ideia dele ou de uma ação
que favoreça este procedimento mostra-se presente na História da
Moda: fictícia, lenda ou recorrente, a reprodução de um artefato original
insinua-se nos desejos humanos de se parecer com seu semelhante, de
ter a vida do outro mais próxima da sua, transmitindo-a por uma crítica
de moda, especializada ou não, ou ironizando sua situação, sutilmente ou
descarada na TV ou na internet, a cópia parece ser efêmera e virulenta
como a Moda.
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Deborah L. Smith-Shank, arte-educadora estadunidense,
possui uma pesquisa baseada em sua percepção e surpresa que
reconheceu ter ao descobrir que as Sheela-Na-Gig, artefatos medievais,
adornam igrejas e mosteiros na Irlanda do Norte. As Sheelas, como ela
as chama, são estatuetas que tem a aparência de uma mulher agachada
com expressão de dor, levantando
suas pernas por detrás da cabeça enquanto, com as mãos, abre
sua vulva [...] Eu não acreditei que a MINHA igreja Católica
encomendaria esculturas de mulheres feias, em posições
vulgares, sugestivas e grotescas para adornar igrejas e mosteiros.
Aqui estava um mistério intrigante que chamou minha atenção
e imaginação tomando uma parte significativa do meu tempo
(SMITH-SHANK, 2008, p. 58, grifo da autora).

Da mesma forma que ela não acreditava que uma grande
instituição religiosa poderia usar imagens ordinárias de mulheres,
eu também não entendia como havia tantas fábricas e confecções na
cidade de Goiânia investindo financeiramente em peças de roupa,
possíveis frutos da cópia e criadas para um público popular, muitas
delas modinhas. Para mim, na época que cheguei em Goiânia pela
primeira vez, eram peças inferiores (em relação às de grande criadores
de renome, como o paulista Alexandre Herchcovitch19 ou o cearense
Mark Greiner20), desagradáveis e sem dignidade para pesquisa. Minha
percepção era de estranhamento desses artigos, assim como SmithShank teve das estatuetas.
À medida que continuava sua pesquisa, Smith-Shank ficava
deparada com uma justaposição de velhos ícones e novos contextos
representados por meio das Sheelas, ao resultar “numa cacofonia
19 “O universo do estilista reúne referências da alta-costura à contra-cultura, [...]
influenciando marcas nacionais e estrangeiras” (CALLAN, 2006, p. 161).
20 O estilista fortalezense, que tem integrado a programação do Dragão Fashion Brasil
(DFB) – maior evento de moda cearense – desde 2003, une sua formação acadêmica
de arquiteto à sua inspiração artística, apresentando desfiles conceituais (o conceito
é revelado mediante a concepção de uma obra artística) no DFB, onde iniciou seu
trabalho em 2001 ao participar de um concurso promovido pelo evento.
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sedutora e dissonante convidando uma interminável espiral de
significados que nos ajuda a conhecer algo através do qual acabamos
conhecendo algo mais” (SMITH-SHANK, 2008, p. 68). A representação das
Sheelas ainda na Idade Média corresponde aos velhos ícones, ao contrário
daqueles artistas que originalmente fizeram as Sheela-Na-Gigs,
artistas contemporâneos têm o luxo de ter acesso imediato
a uma grande gama de imagens de deusas (assim como de
pecadores) através da geografia e história. Muitas explorações
das imagens de deusas feitas por artistas contemporâneos são
criteriosas em relação aos contextos originais que eles des/recontextualizam e convidam espectadores a achar significado
na e para suas próprias vidas (SMITH-SHANK, 2008, p. 68).

Assim como as Sheelas impulsionaram Smith-Shank a
investigar seus códigos visuais, a produção simbólica de cópias levoume a perambular, passear, conviver, vivenciar caminhos chafurdados,
por onde a imitação adentra, tornando-se “um problem na medida em
que ameaçou a apropriação exclusiva de bens de alto valor simbólico
e atribuidores de status social” (BRANDÃO, 2007, p. 106).
Há um campo de reflexão que se descortina agora a propósito
do ato de copiar e conceitos similares, como imitação, mímica,
paródia, pastiche, reprodução, falsificação etc. Será preciso
descolar a análise dessas práticas da condenação prévia
que recai sobre elas e, mais que isso, é preciso sondar nelas
a potência de subversão que já nos autoriza a conceber as
práticas de consumo desses objetos de pouco valor como
práticas subalternas (BRANDÃO, 2007, p. 107).

O estabelecimento do circuito comercial do Atlântico
remonta ao século XV, época em que o custo de aquisição de bens
e mercadorias obtidos por elites europeias restringia em muito o
seu consumo, o que eleva o estatuto de exclusividade daquilo que se
consumia (BRANDÃO, 2007).
Quanto menos exemplares disponíveis, mais valorizados eram
e mais dignificavam seus proprietários. À medida que os meios
tecnológicos tornaram possível a reprodução massiva de
certos objetos, e que um número maior de pessoas, oriundas da
classe média, podia possuir uma cópia do objeto de alto valor, a
função dessas mercadorias de conceder distinção e prestígio se
viu ameaçada (BRANDÃO, 2007, p. 106).
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Os bens que chegavam à Europa durante as Grandes
Navegações também tinham seu status mensurado pelo local de onde
provinham: a distância adicionava mais exclusividade aos objetos
importados de locais exóticos a um gosto europeizado de uma sociedade
recém-renascentista. Ao contrário do que ocorre na atualidade, os objetos
que vêm de uma extensão quilometricamente dividida por uma distância
continental, não são necessariamente nobres, tais quais os produtos
chineses vendidos em shoppings populares em grandes cidades brasileiras
(MARTINELI, 2006). Ricas sedas chinesas de um passado bizantino, de um
valor invejável para nobres sedentos de sua exclusividade não são mais
lembradas como peculiaridades orientais, pois uma imitação de uma
bolsa de uma grife famosa confeccionada na distante China parece ser a
“vedete da vez”.
Em uma das banquinhas da Feira da Lua, próxima à Avenida
Assis Chateaubriand, no Setor Oeste de Goiânia, uma bolsa de marca
falsificada, que não custa menos de R$ 100,00 é acompanhada de um
reforço que parece salientar ainda mais a projeção de produtos falsificados
de origem oriental: há uma moça que, simpaticamente, me responde que
o acessório, ao valer não menos que uma cédula azul de real brasileiro,
só pode ser vendido à vista. A resposta é acompanhada de um sotaque
agudo e de característicos olhos puxados, denunciando que a vendedora
pudesse ser tão oriental quanto possivelmente fossem as bolsas que
vendia. Acessórios como esses, são vendidos em pontos diferentes na
Feira da Lua, até mesmo no meio da alameda da Assis Chateaubriand:
bolsas são espalhadas no chão sem nenhum constrangimento de quem as
vende, nem de quem as compra.
As práticas de condenação à cópia, originadas juntamente
com o crescimento da Moda no Ocidente, culminam atualmente em
comportamentos de reprovação, demarcadores de que uma peça ou
outra é fruto de um roubo de criatividade, das ideias de designers que
desenvolveram um projeto “inovador”. O parlamento estadunidense
tem levantado questões que, se aprovadas enquanto leis, possam punir
eventuais infratores julgados praticantes do ato de copiar:
Para inibir esse comportamento, um parlamentar republicano
introduziu uma legislação que garante direitos autorais aos
estilistas. E logo em seguida, a dupla Jack McCollough e Lazaro
Hernandez, da Proenza Schouler [marca estadunidense de
acessórios e roupas femininas], foi a Washington defender seu
caso no Congresso. A loja Target [uma das maiores redes de
varejo dos Estados Unidos], entre outros grandes magazines,
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copiou modelos da bolsa PS1 [imagem 11] da marca. O preço?
US$ 34! É uma discussão que vai longe, na verdade a velha luta
entre elitismo e democracia (YAHN, 2011, sem página).

Imagem 11
A original da Proenza Schouler, acima, e a
possível “inspiração”, abaixo.
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A partir desse ponto, é possível observar como a Moda de hoje
diferencia-se de uma Costura (haute couture), que procurava enfatizar e
exaltar luxo e criatividade. Entre o fim do século XIX e o início do século
XX, na França, os termos costura e confecção eram utilizados para se
referir à mesma atividade da indústria e ao mesmo grupo profissional.
Ao se separar da confecção, a Costura distancia-se da outra, atendendo a
uma classe social de nível elevado, o que não acontecia com a confecção,
ao se dirigir à Sra. Todo-Mundo (GRUMBACH, 2009). A defesa às criações
de um mercado de luxo – assim como a Costura já tentou se proteger,
diferenciando-se de confecções, impondo regras e institucionalizando-se
– pode ser resultado de uma herança protetora de bens e mercadorias.
A circulação de objetos em fluxos globais hegemônicos e
subalternos altera inclusive a maneira de vestir e de apresentar o corpo:
consumidores surfam por possibilidades múltiplas com estilos de várias
marcas, tempos e origens diferentes (MESQUITA, 2000). A discussão sobre
os direitos de criação de uma peça é algo extremamente sensível de se
abordar quando a Moda da atualidade anda
incansavelmente, pelas ruas das cidades, incluindo a periferia.
Quase que onipresentemente, freqüenta todas as mídias. Vive
pelo mundo [...] Divulga aos ventos que agora permite tudo
em relação aos corpos, agenciada por regras inúmeras, quase
indetectáveis. Moral? (MESQUITA, 2000, p. 80)

O consumidor, surfista dessas possibilidades, adquire seus
bens e mercadorias em um supermercado de estilos, termo que Mesquita21
utiliza para apresentar corpos que vestem possibilidades subjetivas
oferecidas pela Moda. “Flutuante em rótulos” (MESQUITA, 2000), a
composição de estilos, “agenciadora de subjetividades extremamente
mutantes” (MESQUITA, 2000, p. 80), possibilitada por esse surfe apresenta
brechas, onde a imitação pode surgir, através de corpos e produtos que
circulam entre fluxos marginais, “incluindo tribos distantes, lugares
exóticos, regiões folclóricas” (MESQUITA, 2000, p. 80). Em meio a inúmeras
regras, quase indetectáveis, a cópia parece se esquivar e se desprender em
andanças errantes, percorrendo “as cidades e fazem dessa ação (o simples
caminhar) um instrumento de experimentação da urbanidade das ruas
e dos acontecimentos” (MELLO; SILVA, 2011, p. 58). Modelos copiados
da bolsa PS1 da Proenza Schouler acabam se misturando aos circuitos
21 Ao citar uma referência de Polhemus: cf. POLHEMUS, Ted. Style Surfing: what to
wear in the 3rd milenium. Thames and Hudson: London, 1996.
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de objetos na cidade e promovem essa experiência de errância da Moda,
onde os realces entre o
alto preço e a pretensa raridade podem ser facilmente
derrubados pela proliferação das cópias – o que não ocorre
com uma experiência pessoal, que é única, assim como o tempo
que foi vivida –, a imagem assume-se como sósia do original
que acaba por banir (GARCIA, 2010, p. 83).

A prática de errância “pode ser compreendida como uma
ferramenta singular e subjetiva” (MELLO; SILVA, 2011, pp. 58-59) de
atitude crítica. A Melissa, marca brasileira de calçados,
acusa a estrela pop [Madonna] de plagiar o modelo Zig Zag,
desenvolvido pelos irmãos Campana e comercializado pela
empresa desde 2006. A recém-lançada Material Girl, marca de
Madonna e sua filha Lourdes Maria, passou a vender um modelo
parecido com o brasileiro pelo site da Macy’s (UOL, 2011a, sem
página) – imagem 12.

Outro caso de plágio envolve a grife francesa Hermès e
a marca 284, gerenciada por filhos da proprietária da Daslu, loja de
departamento multimarcas de São Paulo. A 284 copiou o design da bolsa
Birkin da Hermès, lançado em 1984. A peça desenvolvida pela 284 foi
lançada em abril de 2010, como parte da linha I’m Not Original (“Eu não
sou original”)
como uma cópia declarada da Hermès. O modelo é idêntico
ao original, porém confeccionado de moletom. Outras bolsas
também foram parodiados pela 284, como a bolsa matelassada
com corrente da Chanel e a Motorcycle Bag, da Balenciaga.
Com o processo, a marca brasileira está proibida de continuar
vendendo a “Birkin de Moletom” (UOL, 2011b, sem página) –
imagem 13.

Ao difundirem-se, no mesmo ritmo das modas, as cópias
iniciam uma trajetória de experiência crítica também. Quando
disseminadas, são questionadas pelo valor de desprestígio que têm diante
das originais. As cópias surgem como contestadoras do valor das originais,
nem mesmo se provadas a prática da imitação, basta que se pareçam com
as originais.
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Imagem 12
À esquerda, Melissa
dos irmãos Campana;
à direita, modelo
lançado pela marca
de Madonna.

Imagem 13
À esquerda, bolsa Birkin da Hermès;
à direita, o modelo da 284.
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Único, mesmo se for igual a outro
Dois rapazes com seu carrinho de compras, diante de quatro
prateleiras cheias de um mesmo produto em formato retangular de cor
branca, estão prontos para escolher um dentre tantos modelos de uma
mercadoria que desejam consumir. Palavras com letras negras, presentes
no centro da embalagem do produto, identificam a única diferença entre
eles. Um rapaz mostra o produto ao outro; o outro segura o carrinho de
compras. O rapaz que mostra o produto escolhe o primeiro e mostra-o
para o rapaz que segura o carrinho de compras: macio? Em resposta
negativa com a cabeça, o rapaz que pega o produto mostra o mesmo para
o outro com uma nova palavra: ágil? Novamente, a negação do rapaz
que conduz o carrinho de compras faz com que o rapaz que apresenta o
produto para o outro mostre-lhe mais um: único? O produto é colocado
dentro do carrinho. Logo em seguida, um homem repõe o mesmo produto
na prateleira com a mesma indicação na embalagem: único.
Mais ou menos, durante os cinco primeiros minutos
do filme 1,99: um supermercado que vende palavras do diretor Marcelo
Masagão, é possível observar essa cena, onde os rapazes resolvem
escolher um produto único entre tantos outros que parecem ser
iguais. Ao ver essa cena do produto único com uma prateleira cheia
de mercadorias iguais às outras, penso o que, de certa forma, seja a
pretensão que se pode ter ao adquirir uma cópia: imitando algum
objeto ou algum modelo, ela parece, na medida de se assemelhar com
alguma coisa, ser única para quem a consome, mesmo que seja reposta
por outro produto único, igual a ela.
Em 1,99, a crítica feita a um esvaziamento previsto
por repetições de clichês publicitários, em que os clientes de um
presumido supermercado “enchem os carrinhos com as mensagens
de sua preferência” (RIZZO, 2004, sem página), é uma forma de
investigar as práticas de consumismo. Mas o que fariam depois esses
rapazes após comprar o produto “único”? A reposta não é explorada
pela cena, porque talvez esse não seja o enfoque da proposta, contudo
a “ginástica de ser mutantes em escolhas” (MESQUITA, 2000, p. 111),
a proposta de um supermercado de estilos múltiplos em alternativas,
pode oferecer uma nova forma a esse produto, que pode ou não ser
modificado por aquele que o adquire, moldando-o, deformando-o,
reformulando-o ao ser consumido, admitindo que uma relação
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objeto/usuário não se realiza forçosamente em torno de
um caminho prévio e óbvio a ser explorado, mas se atualiza
na própria dinâmica do encontro entre essas duas matérias
singulares em busca de formas possíveis de acoplamento
(BRANDÃO; PRECIOSA, 2010, p. 154).

O objeto, possivelmente, torna-se singular, mesmo que,
originalmente, tenha sido igual a outro.
…
Aquela possível legislação americana, ao tentar inibir
a prática de cópia, talvez não resolva a questão referente ao ato de
copiar com uma adequação de leis que garantam os direitos de alguns
designers.
[...] é importante ressaltar que uma abordagem crítica da
imagem não deve lidar apenas com problemas estéticos ou
questões artísticas, mas com fatos e realidades sociais que
põem em pauta discussões sobre a cultura, a sociedade e seus
sujeitos. Na cultura contemporânea, a crítica da imagem é,
também, uma crítica do poder e, com freqüência, as relações
entre imagem e poder se apresentam de forma camuflada,
sutil, na maioria das vezes, pouco perceptível (MARTINS, 2008,
p. 1358).

No caso sobre a bolsa copiada da Proenza Schouler, além
dos problemas estéticos e das questões artísticas, poderiam ser
somado ainda mais um fator, o econômico: “Nós gastamos mais de US$
3 milhões para criar e produzir cada uma das nossas quatro últimas
coleções”, diz Lazaro Hernandez da Proenza Schouler (YAHN, 2011,
sem página). Aquela legislação pode não levar em conta que o valor
assumido pelo consumidor, que adquire o produto copiado, é possuir
aquele produto e não o original.
Um exemplo onde isso se evidencia claramente é na indústria
da moda, quando marcas de luxo copiam o visual streetwear
inspirado no estilo despojado que os office boys criaram
para se vestir. Podemos aqui propor um questionamento:
estaria a grande indústria fazendo o caminho inverso,
“pirateando” uma ideia de um grupo social menos favorecido
economicamente ou apenas reinterpretando um estilo como
tendência? Seria isso uma espécie de pirataria às avessas? De
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qualquer maneira, a indústria que incorpora esse estilo a seu
capital, paradoxalmente, o torna inacessível a quem o criou.
E, como o discurso dominante é o oficial, essa “pirataria” não
aparece como tal, mas podemos admitir a hipótese de que se
revela como um loco onde surge desejo pelo que é periférico
(MARTINELI, 2006, p. 87).

Não só na indústria isso pode ocorrer. No mercado informal,
em um circuito marginal, mulheres de classe média cuiabana com
renda média mensal de R$ 4.000, 00 preferem consumir bolsas copiadas
de marcas famosas internacionais, mesmo possuindo poder aquisitivo
para comprar originais. Algumas das imitações das marcas adquiridas
por essas consumidoras da informalidade podem apresentar um valor
diferente das originais, quando um tecido, uma fivela ou uma parte do
produto é adaptada aos gostos delas. As cópias passam por modificações
que podem suplantar as qualidades das originais, agregando valor à
matriz, reforçando o valor da exclusividade, uma vez que o produto
autêntico é vulnerável ao tempo (CARVALHO; BRANDÃO, 2011) devido
a uma obsolescência programada conduzida por um reforço de uma
intensa necessidade de concretizar uma relação “objetualizada” (dos
indivíduos com os objetos) que essas mulheres têm com as bolsas
(LÖBACH, 2001). Diante dessa vulnerabilidade, as cópias mantêmse como reforço das imagens das originais, pois estão intensamente
circulando não só em fluxos hegemônicos mas também reconhecidas
naqueles subalternos.
O valor de um produto único que remonta às qualidades
de exclusividade anteriores ao século XV parece estar ameaçado pelo
deslocamento de sua originalidade, copiado por outros produtos que
passam a ser consumidos com a mesma pretensão de originais, ou
ainda, com uma ambição de superá-los.
…
Na Av. Bernardo Sayão, é possível visualizar uma
mistura indissociável difundida por uma onipresença da moda,
onde arquitetura e roupas parecem se mesclar numa consonância
de formas unidas. O número de elementos (fazendo referência às
aplicações: bordados, recortes e aviamentos em geral) que compõe as
peças da Vizzon Jeans Wear (VZN, marca goiana que passou a fabricar
peças em jeans nos anos 1980, ainda com o nome de Skate) parecem
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“dialogar” com a abundância de componentes visuais de anúncios
das fachadas das lojas. A quantidade “acentuada” de elementos
calculados nas duas calças à esquerda e na saia à direita da imagem
14 possuem características semelhantes se comparadas às fachadas
dos estabelecimentos comerciais na Bernardo Sayão (imagens 15 e
16). As peças de roupa e a arquitetura têm um número de itens que
“cobrem” suas estruturas.
Em relação aos produtos da VZN, as aplicações são
empregos sobrepostos à peça, da mesma maneira que são as frentes
das lojas, intricadas com materiais dispondo o nome, a marca, o
slogan e até mesmo uma imagem de um produto ou produção da
marca. A entrada desses estabelecimentos é adornada com vitrines
envidraçadas ou não, com manequins à frente delas, compondo uma
situação semelhante às aplicações dos produtos da VZN, como se as
peculiaridades que constituem as fachadas das lojas também tivessem
sido aplicadas como foram nas roupas. O mais curioso é que este espaço
da Bernardo Sayão é um ambiente que, ao comercializar produtos como
os da VZN, apresenta as mesmas particularidades dos artigos que vende,
parecendo ser uma narrativa que inclui outras dentro de si.

Imagem 14
Produção da VZN com estilo
assinado por Leila Santos.
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Imagem 15
Trecho da
Av. Bernardo Sayão.

Imagem 16
Trecho da Av. Bernardo Sayão.
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São em zonas confusas pela presença visual de uma
determinada quantidade de objetos como esses, existindo entre
fronteiras que se movem, “rígidas ou caídas, [...] todos os dias se renova
e se amplia a invenção espetacular da própria cidade” (CANCLINI,
1997, p. 321), onde roupas e espaço urbano parecem se misturar por
linhas divisórias que não se sabem onde começam ou terminam. Em
tais espaços, por vezes, interações sociais podem se tornar fetichizadas
por objetos: roupas, acessórios, calçados, maquiagens, bugigangas
eletrônicas e toda uma espécie de quinquilharia surgem por meio de
fluxos marginais em feiras populares, galerias (que às vezes, surgem
como corredores de ruas quilométricos) ou em comércios informais
na rua de centros urbanos, ao mesmo tempo em que a conduta nestes
espaços parece se alterar com base em uma perspectiva de fluxos
hegemônicos, tentando chegar próximo a um modelo para referências.
Na Bernardo Sayão, algumas dessas possibilidades
encontram-se entre limites constantes: uma lanchonete improvisada
em uma casa, comercializando água de coco, pode ser vizinha de uma
loja com produtos que custam até mais de cinco vezes que algumas
das mercadorias de um estabelecimento conjugado a ela, exibindo
faixas com promoções de blusas a partir de R$ 10,00, ainda em meio a
um ambulante que vende óculos falsificados na calçada (com uma boa
pechincha, o preço pode vir a calhar).
O vestuário vendido perto ou junto de objetos de fluxos
marginais parece adquirir o mesmo simbolismo made in China: podem
ser cópias baratas de outros modelos já reconhecidos, ou, mesmo que
não sejam imitações, a qualidade do tecido ou do material, a escolha
das cores e das formas das roupas são diferentes de modelos de fluxos
hegemônicos e quando comparados a estes podem ser distinguidos e
julgados como artigos inferiores.
Hoje em dia pode-se pensar em outros parâmetros, e considerar
que a disseminação da indústria pirata [os objetos made in China]
está provocando uma transição do valor de exclusividade para
o de autenticidade. Nesse contexto é instituída a condenação
da cópia [...] Muitas vezes, inclusive, um produto pode ser
considerado de baixa qualidade apenas pelo seu lugar de
procedência... (MARTINELI, 2006, p. 79).

Em frente ao Terminal Rodoviário de Goiânia, a Feira da
Estação parece tentar minimizar essa aparência de inferioridade.
Como um shopping center, um espaço fechado, dividido em ruas com

57

2º CHAFURDO: PRINCESA PIOLHENTA

suas banquinhas já montadas, incrustadas no chão, sua estrutura se
estabelece diferente de sua vizinha semanal, ali perto, a não muitos
metros, aos domingos, é montada a Feira Hippie. A diferença entre
ambas pode não estar na qualidade das roupas, fator questionável
por quem as consome; mas sim na tentativa de que a Feira da Estação
tem de concentrar em um ambiente semelhante ao de um shopping
center com praça de alimentação e estacionamento. “Estação Goiânia”
é o nome divulgado em sua publicidade sem o acompanhamento do
reconhecido substantivo feira que, mesmo escondido pelo seu nome
logotipizado, é lembrado pela sua ainda insistente arrumação espacial:
o box, aquela caixinha que lembra as barraquinhas de feira.
A feira parece ser o ambiente “legalizado” para que
as cópias propaguem-se. Foge de um padrão de ordenamento, ao
se inserir no ambiente urbano projetado para outros modelos de
socialização daqueles que ali residem: as calçadas, as ruas e as praças
agora são tomadas pela organização dos feirantes que armam suas
barracas e expõem seus produtos. É a diferença entre a organização
espacial de ambas as feiras que pode qualificar o produto e lhe prestar
determinado valor. Devido à organização da Feira Hippie, aquela que
“invade” as calçadas, a condenação da cópia pode ser mais aparente,
porque é neste mesmo local que objetos pirateados podem circular
sem medo de reprovação, pois invadem as barracas como as barracas
invadem o espaço urbano.

Imagem 17
Aspecto da Feira
Hippie: nas calçadas,
uma profusão
de elementos,
um circuito
superabundante de
pessoas e objetos.
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Piolhos: indícios antropofágicos do ato de imitar
Apesar de haver um modelo que possa ser seguido por um
grupo ao imitar outro, esta condição não é simplesmente passiva, ou
seja, a prática subalterna não repete indiferentemente os valores do
hegemônico, uma vez que os fluxos são movimentos que favorecem
uma “circulação, seja ela de pessoas, seja de objetos ou informações”
(BRANDÃO, 2009, p. 237).
Diante de uma mistura aparente, de uma circulação
constante de informações, quase indefiníveis, a Moda que se
consumou (LIPOVETSKY, 2009) na consolidação de sociedades liberais,
convive com diversas referências ao mesmo tempo: o étnico, a antimoda, a contracultura, as ideologias, as tradições, a uniformização,
os costumes etc. Esses elementos juntos às tendências efêmeras, aos
gostos passageiros e às mudanças instantâneas invadem as ruas da
periferia, por meio de uma Moda movediça (MESQUITA, 2000).
Ideias de exclusividade, que remontam a uma trajetória
de imagens errantes (GARCIA, 2010), viajantes por rotas marítimas
num passado pós-medieval embarcam em portos onde um paradigma
apresenta-se a partir do advento de tecnologias digitais: em meio à
Moda movediça,
o rompimento do espaço e do tempo se superpõe à lógica
geográfica dos continentes, imediatizando as criações, que
passam a ser lançadas em tempo real. Parece que, a partir
desse momento, a criação deixa de seguir uma ordem de
presente-passado‑futuro para quase se tornar apenas presente
(PRECIOSA; AVELAR, 2010, p. 27).

Submergidas por imagens que podem ser encontradas por
quase toda a parte, as criações de designers transpõem por mudanças
mediante o contato com diferenças que “além de inevitáveis, passaram
a ser, às vezes, desejadas, ainda que jamais se possa prever o sentido e
a densidade da transformação” (BRANDÃO, 2009, p. 236). Ao passo que
as diferenças podem se tornar mais frequentes e visíveis, a prática de
se parecer com o outro também pode se tornar mais aparente: Moda
e indumentária surgem como as formas pelas quais um complexo
conjunto de desejos e exigências podem ser negociados (BARNARD,
2003), ao vislumbrar no próximo um espelho refletor de feições
mutantes do tempo (MENDONÇA, 2006). A cada vez que acontece uma
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mudança, o reflexo no espelho é ativado. A transmissão refletida por
sua superfície lisa revela a imagem de um próximo que desejamos
imitar.
Isso nos desestabiliza e nos põe frente à exigência de
criarmos um novo corpo (modos de sentir, de pensar, de agir etc.) ao
assumir um estado inédito que se fez em nós (ROLNIK, 1993). Ao refletir
feições mutantes do tempo – a forma como se apresenta os corpos
em momentos diferentes na História –, o espelho apresenta, a cada
reflexão, um novo corpo que se adapta ao momento das mudanças que
ocorrem devido às exigências, aos desejos, às vontades, às necessidades
apresentadas por fatos propulsores dessas modificações. Como naves
ambulantes e transitivas, os corpos, à medida que se mostram, trocam
os simbolismos que carregam com outros corpos que transitam entre
os espaços que convivem, imitando uns aos outros.
Imitar é uma ação que parece estar presente no histórico
brasileiro, principalmente, desde a chegada da família real portuguesa,
quando ansiosos por receber a corte, certos habitantes da elite local
da colônia tentam se igualar aos nobres europeus, ao se adornarem e
se vestirem com roupas que se aproximassem daquelas que vinham
do Velho Mundo.
…
“Olha Paizinho, a Princesa tem os cabelos curtos e tem uma
touca branca”. É assim que à semelhança de Carlota Joaquina, Dona
Custódia recebe o título de Viscondessa de Mata-Porcos e aparece nas
ruas do Rio de Janeiro. Mal sabia ela que essa não era uma moda da
Europa: a Princesa tentava esconder seus piolhos que adquiriu durante
a viagem pelo Oceano Atlântico, fugindo de Napoleão Bonaparte (cena
do filme Carlota Joaquina – Princesa do Brazil).
…
O marco de 1808, que anunciou a chegada da família real em
terras tupiniquins, “nos presenteou” com heranças de uma adoração às
vestes estrangeiras,
sob uma camada de estilos impessoais importados diretamente
dos grandes centros difusores de tendências que, muitas vezes,
impõem uma estética em desacordo com o nosso espaço, nosso
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clima e nossa personalidade. A dependência externa pode ser
compreendida como uma tradição cultural (MENDONÇA, 2010,
p. 114).

Uma das primeiras fronteiras no Brasil, no início do século
XIX, parecia estar se diluindo, quando os costumes europeus passavam
a ser imitados em terras pós-cabralianas. Era o início de uma cultura
de reprodução de valores, comportamentos e desejos provindos
d’além-mar: “os cuidados com a higiene, a correção dos modos, as boas
maneiras à mesa e a adequação e a distinção no vestir tornaram-se um
símbolo e uma condição necessária àqueles que desejavam igualar-se
à aristocracia européia” (RAINHO, 2002, p. 56).
Com a chegada de dona Carlota Joaquina, de Dom João
e de seus agregados da corte, as terras americanas dos portugueses
passariam a fazer com que seus súditos desejassem ter o estilo de vida
daquelas figuras aristocratas que também, ao residirem no território
brasileiro, buscam cada vez mais adotar a tecnologia e a tradição
da Europa, em uma intensidade legalizada por aberturas políticas
possibilitadas pela Coroa. Instalando-se no continente americano,
a corte portuguesa favorece o surgimento dos primórdios da moda
brasileira, assim como dissemina a cultura de cópia ao impor estilos
europeus, que agradavam aos súditos da América portuguesa: era um
estilo desejado, a vontade de se parecer com o Príncipe e a Princesa
do Brasil e seu séquito. Por isso, copiavam-nos ou, ao menos, tinham
a intenção de fazê-lo.
O legado português e a cultura que já existia ali quando a
corte aportou no Rio de Janeiro não reproduziu somente a perspectiva
daqueles que chegavam. Ao contrário disso, a moda e a cultura brasileira,
ao copiar a aparência, o visual estrangeiro desenvolvem pouco a pouco
uma miscigenação que ao invés de delimitar uma fronteira ríspida,
repousada na repetição de valores estrangeiros, parece se deslocar em
meio a algumas características que formam uma unidade do que veio
a ser uma moda brasileira. Negros, índios e brancos relacionavam-se
e, por isso, trocavam “convivências”, mesmo quando este último ainda
adota práticas de uma boa sociedade civilizada22.
As misturas são quase impossíveis de evitar: o testemunho
22 Rainho (2002) utiliza essa expressão do século XIX para se referir a homens
e mulheres livres e brancos que se reconheciam e se faziam reconhecer como
membros de um “mundo civilizado”.
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da História do Brasil e a dinâmica antropofágica23 favorecem a um
desapego e a uma liberdade de “desfazer-se de elementos da própria
cultura, absorver elementos de outras e também deixá-los de lado,
quando não fazem sentido” (ROLNIK, 2011, p. 215). Os tupinambás
correspondem a uma variedade de grupos indígenas praticantes da
antropofagia que, no ainda tenro Brasil Colônia, sustentam aberturas
para aquilo que lhes era alheio, tomando a si, por meio de etapas de
um ritual, o poder de prisioneiros, que podiam ser estrangeiros, até
alcançarem uma última fase desta prática, comendo-os24. O alimento,
na figura do prisioneiro, representa “uma cosmologia indígena que
diz respeito a uma descontinuidade no processo de aproximação das
duas sociedades envolvidas nessa troca ritual” (AGNOLIN, 2002, p. 152).
Oswald de Andrade, ao publicar o manifesto antropofágico
nos anos 1920, pretende questionar a dependência brasileira por
culturas estrangeiras. Ao utilizar a metáfora do ritual antropofágico,
um processo que vem “a constituir uma recíproca transformação,
tanto de quem é assimilado, quanto de quem assimila” (AGNOLIN,
2002, p. 154), o manifesto resgata a tradição tupinambá: o Brasil é
uma junção de vários elementos que, desde seu surgimento, foram
entrelaçando raças, credos, costumes etc., constituindo um amálgama
heterogêneo de referências.
O ritual antropofágico de deglutição e absorção talvez tenha
contribuído para os movimentos cíclicos e passageiros das modas, uma
vez que os colonos, habituados a esta prática, estavam acostumados
a uma experiência de abandono e recepção de valores na vivência de
seus corpos, literalmente assimilados por outros corpos. Era no corpo
que estas práticas eram visíveis, “acompanhados de seus respectivos
desenhos entalhados na carne [...] A existência do outro – não um, mas
muitos e diversos – era assim inscrita na memória do corpo, produzindo
imprevisíveis devires de subjetividade” (ROLNIK, 2011, p. 214).
Na Bernardo Sayão e em suas ruas adjacentes, os corpos de
23 Como era gostoso o meu francês é um filme de Nelson Pereira do Santos que apresenta
em seu enredo a história de um aventureiro francês no Brasil de 1594, prisioneiro
dos tupinambás. Esse grupo indígena devorava o inimigo para obter suas forças e
poderes, ao realizar as etapas da prática antropofágica.
24 Soa um tanto espirituoso imaginar que apesar de não participarem de um ciclo
de Moda provindo do seio da Idade Média da Europa Ocidental, os grupos indígenas
do território brasileiro, na formação do Brasil, possuem um ciclo de “descarte”,
abandonando sua cultura, buscando uma estranha e descartando-a quando outra
fosse buscada.
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quem por ali passa, ao se esfregarem nas roupas que estão penduradas
em araras externas, mostruários que alcançam as calçadas e manequins
que dividem a rua parecem pouco a pouco interagir com aquelas peças,
como se estes instantes de contato lhes adicionassem a expectativa
de consumo pretendida pelos artigos expostos. A publicidade nesses
espaços parece ser herança de uma intensa industrialização que tenta
a todo vapor se mostrar, aparecer e evidenciar os louros de uma
confecção em franco crescimento.
Projetada para ser uma economia agropecuária, Goiânia,
a capital estadual mais vizinha de Brasília, começou a se desenvolver
com potenciais em outros setores, parecendo se espelhar à capital
federal, constituindo-se por diferentes culturas do país, que absorveu
um adensamento migratório com uma área beneficiada pelos planos
desenvolvimentistas do governo brasileiro desde a segunda metade
do século XX (CUNHA, 2010).
Os elementos aplicados, que podem ser visíveis em algumas
roupas ou na fachada das lojas, parecem absorver as influências que
Goiânia recebe, denunciando também a intensidade efervescente de
um setor confeccionista que cresce à medida que expande o mercado
além das fronteiras do estado. A união desses componentes parece ser
uma característica local, apesar de não ser exclusivamente goiana, já
que ao importar nacional e internacionalmente artigos intricados de
aviamentos, silks (serigrafia) e bordados, a capital goiana passa adiante
suas singularidades para que outras cidades possam devorar, construir,
deglutir, repensar significados, imitando a perspectiva goiana que adota
quando consomem as peças importadas. O Sindicato dos Assessores de
Moda de Goiás (Sindasgo) e o Sindicato das Indústrias de Vestuário do
Estado de Goiás (SINVEST) publicam respectivamente, a Vitinne da Moda e
a Vest Moda, duas revistas que servem de catálogo da produção de algumas
marcas goianas. A atenção que elas dão ao mercado externo, como ocorre
principalmente com Vest Moda, que é traduzida em espanhol, demonstra
como a produção interna também tem seu crescimento estimulado pela
exportação dos artigos produzidos no estado.
Alguns desses aspectos que mesclam características de
lugares distintos desde o adensamento populacional no Centro-Oeste,
somados a indícios de uma cultura de cópia brasileira – herança da
instalação da família real, imitando sim valores, comportamentos,
gestos, tradições, desejos etc. – também adaptou através da cópia
outras singularidades que se tornaram reconhecidamente nacionais,
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além de criar deslocamento de fronteiras culturais, subvertem
hierarquias estéticas e misturam estilos, oferecendo
oportunidade para experimentações sincréticas que abrem
espaço para transmutação de signos que se re-semantizam
adquirindo novos significados ao serem usados em outros
contextos (MARTINS, 2008, p. 26).

Ainda no século XVIII, feita de algodão, a chita, um
tecido estampado a cores, apresenta-se como um símbolo de alianças
vestimentares nacionais ao ser vestida em corpos brasileiros,
possibilitando combinações de diversas partes do mundo: “o mimetismo
aparente de chitas indianas, lusitanas, francesas e britânicas desafia
completamente a noção de réplica, visto que forma e conteúdo vão
se alterando à medida que essas imagens se entrelaçam sobre corpos
caboclos em combinações extraordinárias” (GARCIA, 2010, pp. 72-73).
E parece ser essa combinação de elementos das chitas pré-imperiais
uma característica tão goiana como as aplicações em roupas e o adorno
em fachadas de lojas. Mesmo que essa mistura de componentes não
seja uma característica particular de Goiânia, ainda recorda uma
mesma distinção da chita: ao parecer brasileira, também é fruto de uma
mescla de desenhos de outras chitas, de mundos e territórios diversos.
Brasileiras, as terras que testemunham a antropofagia,
a mistura e a herança de se parecer com o outro abrigam corpos
com sons para serem ouvidos, transitando cadências para serem
experimentadas (PRECIOSA, 2002). A emissão dos ritmos que
levam os corpos a outras experiências, a outras modulações pode
ser possibilitada pela cópia de roupas, acessórios e calçados: uma
ressonância de valores, revisitações que “vão ao ritmo da sinfonia de
torturas e velhos hinos”25 (ARIZA, 2009, p. 45), ainda assim buscados
no presente. Talvez por isso, possivelmente, torturantes para quem
cria as originais.
Não seria a cópia uma dança ruidosa que, na tentativa de
25 van al ritmo de la sinfonía/de torturas y viejos himnos. Trecho de Bailo entre ruidos
(Danço entre ruidos). Os poemas do colombiano Santiago Salazar Ariza expressam
sentimentos que pulsam como fontes de luz e dor numa profunda busca, caminhando
por meandros de esquinas, ruídos ensurdecedores de temáticas por vezes citadinas,
dispostos mediante uma conexão ziguezagueante nestes chafurdos, uma vez que
há dicotomia constante relacionada ao ato de copiar: uma dor condenada ou fontes
de luz acessíveis a passagens antes não explorados por um produtor? São em
espaços urbanos que Ariza exprime sua composição poética, a cópia pode também
perambular, pulsando e circulando no passado, no presente e em um futuro,
profeticamente, atestado por Brandão (2010, p. 76): “Os originais que se cuidem,
seus dias estão contados”.
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se projetar em meio a bens originais, tem coreografada sua circulação
material entre pessoas e outros objetos uma expressão de passado,
presente e futuro que ora luz, ora dor podem prevalecer diante de
determinadas situações? A luz parece surgir como a marca sagrada
deslocada para a cultura midiática, a publicidade e o consumo, por
vezes profanada pela dor de que a imitação seja uma cópia reproduzida,
distribuída em escala industrial, marcada por tempos pulsantes (ciclos
de moda). Ao atestar um “ritmo de tortura”, os criadores das originais,
parecem ter receio de que suas criações sejam velhos hinos esquecidos
pela propagação das cópias.
O receio deles não devia ser tão preocupante, pois as
cópias soam como os poemas, em seus diferentes suportes continuam
a vibrar, até na falta de quem os produziu (PRECIOSA, 2002).
A mistura de elementos que caracteriza mercadorias
goianas nas calçadas ou nas vitrines propaga-se pelos meandros das
ruas, vibrando visuais nas lojas vizinhas, assim como nos boxes das
feiras, um parece ser o outro, ao vender uma mesma roupa do lado
da outra banquinha. As lojas na Bernardo Sayão parecem repetir o
mesmo visual das peças que vendem, uma imitando a outra, a mesma
sobrecarga de elementos, uma série de componentes visuais aplicados
em roupas e em lojas, uma sobreposição, um eco, uma cópia não só
de modelos de vestimentas, mas também de formas visuais que se
repetem, avançando além de roupas, incrustando-se por toda a parte.
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A publicidade é um dos canais mais frequentes para que
personalidades famosas sejam apresentadas a um público que reside fora
do eixo Rio-São Paulo26. Expostas em propagandas televisas, panfletos,
catálogos, material digital e virtual etc., as imagens das celebridades
parecem se movimentar por ductos que conectam territórios, gerando
uma aproximação de limites entre elas e quem as vê, promovendo um
trânsito de imagens que se deslocam até atingirem públicos de circuitos
do eixo ou além dele.
Celebridades de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro
emergem como “arquétipos” a fim de que possam garantir determinado
sucesso através dos meios de comunicação. Se consideradas como
modelos que são difundidos a partir de um circuito de eventos
reconhecidos internacionalmente por lançar modas, as imagens das
celebridades trilham caminhos que povoam mundos, espaços que
abraçam fronteiras que estão além da origem de difusão; seguem viagem
a territórios além de suas origens: na televisão, clicadas na internet ou
dispostas nas ruas de várias cidades, captadas em busdoors e encontradas
casualmente em revistas nas salas de espera de consultórios não são
regidas por circunstâncias necessárias “de assegurar uma representação
fixa ou certa” (MARTINS, 2007, p. 30), porque acabam sendo diluídas
por percepções de outros modos, outros mundos, outras subjetividades,
outras vidas. O deslocamento das imagens, uma (des)conexão com a
realidade de onde vieram, faz com que, durante o caminho percorrido
por elas, seus significados tenham a participação contínua de elementos
26 Ao chamar Rio e São Paulo de eixo, não pretendo homogeneizá-las como reduto
de uma cultura hegemônica, pois minha intenção é demonstrar que estes centros
urbanos ainda são reconhecidos pólos difusores de moda, mantendo uma indústria
com um calendário internacionalmente visado por eventos semestrais como
a SPFW e o Rio Fashion. Dois processos abordados por Canclini (1997, p. 309), “a
perda da relação ‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais e [...]
certas relocalizaçãoes territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções
simbólicas”, assumem tensões entre o que ele denomina respectivamente de
desterritorialização e reterritorialização, diluindo ainda mais possíveis ideias de
homogeneização que possam ser vinculadas à forma como me porto a respeito do
eixo Rio-São Paulo.
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encontrados em sinuosos percursos de suas jornadas.
Um exemplo que pode vir em nosso socorro são as camisetas
com fotografias estampadas de pessoas queridas. Estampas
em camisetas com o rostinho do filho recém-nascido são
relativamente comuns. O sorriso do bebê estampado no peito
da mãe combinado com o ar de satisfação e prazer dessa mulher
é que vão nos transmitir o clima de maternidade bem sucedida.
[...] Essa mulher está andando pelo parque, sozinha, e sorri. Na
verdade, ela saiu da casa onde ela trabalha como empregada
doméstica e cruzou o parque para ir até a padaria na esquina
próxima dali. A camiseta com a fotografia, na verdade, foi
presente da patroa que distribuiu outras camisetas como
aquela por ocasião do nascimento do filho, no ano passado.
Seria possível prosseguir com outras histórias, as mais diversas,
a partir da mesma cena da camiseta. O que vai mudar são as
perspectivas, nosso olhar, nossas premissas que carregam o
doce e o amargo de nossas próprias experiências. A camiseta,
o objeto, a roupa é a mesma. O que mudou foi o observador
(ANDRADE, 2010, pp. 507-508, grifo da autora).

As imagens da publicidade de moda divulgadas pela mídia são
organizadas por fluxos de acontecimentos em um espetáculo de formas
dramáticas e sensacionalistas, ao produzir identidades, prós e contras:
bandidos ou mocinhos, heróis ou vilões. No entanto, é possível observar
estratégias e mecanismos que permitem, mesmo de forma provisória,
reverter processos que singularizam modos de existências, modos de
vida (COIMBRA, 2001).
Entre o eixo Rio-São Paulo e outras cidades como Goiânia,
existe uma ligação que apesar de separá-las geograficamente, promove
um deslocamento nesses territórios, que podem estar distantes na
superfície terrestre; mas aproximam-se quando os limites que lhe cercam,
não são mais somente linhas cartográficas. Outras propostas de histórias
e memórias possíveis (COIMBRA, 2001) vão além de uma antagonia entre
centro e periferia, na qual “as gradações de poder e riqueza estariam
distribuídas concentricamente: o maior no centro e uma diminuição
crescente à medida que caminhamos em direção a zonas circundantes”
(CANCLINI, 1997, p. 314). Possibilidades de uma antagonia assim tão
compacta que divide limites cartográficos, mesmo ao separarem de forma
inter-regional o eixo Rio-São Paulo de uma cidade como Goiânia, podem
ter “algumas das fronteiras de distinção entre as chamadas alta cultura
e cultura de massa ou popular” (LODDI, 2010, p. 70) abolidas por meio
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da veiculação de imagens publicitárias na mídia, quando tais imagens
são “portadoras e mediadoras de significações e posições discursivas que
contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como
sujeitos” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33).
…
Ícones de beleza e fama, tal qual Guilherme
Berenguer (imagem 18) e Deborah Secco (imagem 19),
surgindo em novelas da TV Globo, posam como modelos
fotográficos para uma produção da goiana VZN; Hellen
Ganzarolli – assistente de palco do programa Domingo Legal
do SBT quando apresentado por Augusto (Gugu) Liberato
– já esteve presente em quatro edições das passarelas do
CMB Fashion27 (ARAÚJO, 2010). Aparecendo destacadas na
publicidade, as imagens de celebridades “exibem corpos
físicos e virtuais; elas falam para nós, às vezes, literalmente,
às vezes, figurativamente”28 (MITCHELL, p. 72, 1996).
Caminhando como numa peregrinação, uma romaria que
parece predestinar as imagens desses corpos a transmitir
valores, comportamentos, desejos, enfim interpretações e
referências que podem gerar padrões sociais, a
grande aventura da idealização do corpo,
desde o desenvolvimento do materialismo
tecnológico, não será mais reservada a elites
artísticas, estará ao alcance de todos. E essa
crença coletiva é sustentada pela massa dos
estereótipos, que permite que cada um entre
no jogo da circulação das imagens corporais
(JEUDY, 2002, p. 174).

Vestidos, os corpos que aparecem em
imagens publicitárias, divulgados pela mídia surgem
como padrões almejados pelos públicos que os anseiam.
Imagem 18
O ator Guilherme
Berenguer
Imagem 19
A atriz Deborah
Secco

Segundo a revista Life&Style[,] um dos modelos
27 É um evento com desfiles de moda que ocorre anualmente em Goiânia, divulgando
as marcas do pólo atacadista Companhia Moda Brasil situado na capital goiana.
28 exhibit both physical and virtual bodies; they speak to us, sometimes literally, sometimes
figuratively.
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mais copiados pelas mulheres para usar no réveillon é o sexy
vestido que Angelina Jolie [imagem 20] usou recentemente na
pré-estreia de seu filme “O Turista”, em Nova York.
O lindo vestido longo, cor champagne, da grife Ferragamo,
tem mangas compridas, um drapeado na cintura, um generoso
decote frontal, e uma fenda muito sensual, que sobe até o final
da coxa.
A publicação afirma que o exemplar da
grife custa alguns milhares de dólares, mas
as mulheres estão encontrando modelos
parecidos a partir de US$140 em algumas lojas
dos Estados Unidos (RG, 2010, sem página).

Ao conviver com (ou transitar entre) imagens
publicitárias, alguém pode sentir vontade de copiar
o estilo de vida dessas personalidades: veiculadas na
mídia, as imagens do rosto e do corpo de celebridades
fazem parte de uma “construção cultural” (KNAUSS,
2006) estimulada por uma relação entre quem as produz
e quem as vê. Atingindo “todas as camadas sociais ao
ultrapassar as diversas fronteiras sociais pelo alcance do
sentido humano da visão” (KNAUSS, 2006, p. 99), essas
imagens podem consolidar valores constituídos por uma
visualidade vernácula, lances de olhos que vagueiam
cotidianamente (MITCHELL, 2003) através dos contornos
de esferas publicitárias.

Baba baby, baba: uma moda que
sustenta misturas

Imagem 20
Vestido de Angelina
Jolie na pré-estreia do
filme “O Turista” em
Nova Iorque. O vestido
serve como modelo para
ser copiado por outras
marcas a preços mais
baratos.

A cantora pop Kelly Key está na capa do
primeiro número da Conectiva Moda (imagem 21) ao
lado de pequenas manchetes sobre a indústria goiana:
surge como símbolo de fama carioca em contraste com
a localidade de assuntos da matéria da revista. Mesmo ao apresentar
assuntos relacionados à valorização local dos produtos goianos,
a revista mantém sua capa e matéria âncora com um conteúdo
relacionado a uma artista pop do eixo Rio-São Paulo. Se a proposta
consiste em valorizar as confecções em todo o estado de Goiás,
parece que Kelly Key é uma alegoria de desejo, uma pretensão do
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que os leitores esperam ter ao “assumir o papel de outra pessoa,
de representar perante seus pares, desenvolvendo relações sociais
traduzidas por imagens” (MENDONÇA, 2004, p. 27).
As matérias sobre a moda goiana são circundadas em torno
dessa figura popular, como se Kelly Key estivesse oferecendo parte de
seu sucesso aos anunciantes da revista. A cantora é apresentada como
uma “isca” para o público. Conectiva Moda “conecta” seus objetivos
de difundir a moda goiana com a estratégia de torná-la reconhecida
por meio de uma “entidade” popular. Kelly Key, tranquilamente
exposta (LIPOVETSKY, 2009), pode ter sua roupa e seu modo de ser e
de se mostrar desejado e imitado, mesmo assim suas referências não
deixam de ser interpretadas por outros modos de vida que já existem
no espaço onde suas imagens são divulgadas.
A publicidade tem por ambição personalizar marcas
com celebridades, estrelas que brilham no espetáculo da Moda
com todo seu esplendor. O que caracteriza as estrelas é um charme
insubstituível de sua aparência, antes distante em um universo
sagrado, quase intocável. Porém, agora é possível vê-las sorridentes
com suas vidas privadas exibidas em revistas, como figuras mágicas
ostensivamente destacadas do comum, as quais o público pode se
identificar (LIPOVETSKY, 2009).

Imagem 21
Capa do primeiro número da
revista Conectiva Moda.
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Buscando referências, seja nas passarelas com ajudantes
de palco de programas de variedades, exibindo atores televisivos em
propagandas ou destacando cantoras de sucesso em suas publicações,
as mídias goianas tentam mostrar valores e objetos de outros territórios
que podem ser copiados por meio do jeito de vestir, das roupas em si,
dos comportamentos, das atitudes etc., já que a popularidade desses
personagens sociais lhes permitem surgir destacados na mídia. A
fama e o sucesso de celebridades assemelham-se ao desejo do passado
medieval de imitar reis, rainhas, príncipes e princesas, porém as
imagens que são disseminadas pela moda do eixo Rio-São Paulo e
a notoriedade de alguns de seus habitantes não são passivamente
aceitas, pois estes territórios parecem se constituir a partir de
uma fronteira de comunicação de culturas, reclamando a
presença do Outro como possibilidade de realização renovada
da experiência social.
[...] Nenhum modo de vida pode se afirmar, e simultaneamente
renovar suas tradições, sem a presença de outros modos de vida.
Portanto, a diversidade e a pluralidade são marcas essenciais
daquilo que chamamos universo cultural e de toda sua riqueza
possível de desvendamento do que somos (BARBOSA, 2004, p.
101, grifo do autor).

O beijo que tanto querem as imagens (MITCHELL, 2009),
correspondido por uma relação entre elas e os espectadores que as
desejam, manifesta-se em fronteiras que comunicam culturas: nos
beijos há trocas de afetos e gostos de ambas as partes, pois após
cada beijo, uma passa a ter fluxos da outra. Tal beijo é um processo
de busca, cada território curiosamente tem o desejo de descobrir
o outro, em uma tentativa de atraí-lo. É possível perceber que a
influência é mútua e a lógica da imitação e da distinção parece
favorecer ao “imitar exteriormente quem está no topo, ou seja, imitar
o vestuário, os penteados, quando o poder das classes dominantes está
a enfraquecer e as distâncias sociais tendem a esbater-se” (BALDINI,
2006, pp. 65-66). Em uma proposta inversa, as camadas inferiores, as
contraculturas é que seriam modelos para imitação. No entanto, os
ciclos que movimentam essas lógicas precisam se abastecer do “poder
da fronteira/margem como um espaço epistemológico gerador de
aceitação, compreensão, reconhecimento, valoração, contradição
e capaz de transpor epistemologias configuradas por diferentes
posições geoculturais e históricas” (DIAS, 2011, p. 90).
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Desde que a Moda consumada (LIPOVETSKY, 2009), um
processo definido “por uma temporalidade muito breve e por mudanças
rápidas” (CALANCA, p. 13, 2008) passa a adentrar em todos os setores
da vida coletiva; movediça, outra Moda torna-se um liquidificador de
estilos, de tempos, de trajetórias que se agitam através de significados
intercambiáveis: o étnico, o tradicional, o costume e o efêmero podem
conviver em uma mesma fronteira.
As imagens técnicas, provindas de diversos meios eletrônicos
da atualidade (FLUSSER, 2002), que podem representar roupas, acessórios
e calçados, são como os ingredientes que vão ser liquidificados para
compor uma receita sem fórmulas prescritas, como se a cada preparo dela
fossem adicionados novos temperos, condimentos e realces, mudando
seu sabor; e ainda acrescentados outros ingredientes, alterando o que se
vê.
Liquidificadas, as modas possibilitam um vai e vem “em
todas as linhas de cada encontro, o ziguezaguear cria bifurcações e
mais bifurcações” (ORLANDI, 2011, p. 19) que ampliam mais ainda
uma multiplicidade “presente na movediça ordenação intensiva dos
componentes de um conceito dramatizado pelo problema que os atiça
e que atazana, atenaza, azucrina o autor das frases que querem dizê-lo”
(ORLANDI, 2011, p. 19). Cruzando-se, fluxos hegemônicos e subalternos
trocam posições, informações, realidades, comportamentos, desejos,
sentimentos, emoções, prazeres, fetiches e, sobretudo, visuais. O beijo,
então, passa a existir como uma alegórica ligação recíproca, uma
fronteira onde as imagens tornam-se fluidas tal qual a rápida difusão da
Moda ao promover visuais que se escorregam nos fluidos do ato de beijar:
vão se misturando e o que eram dois territórios fronteiriços distintos
tornam-se um só. De alguma forma, possuem por meio do beijo uma troca
intensa de inspirações, vontades e sopros de interferências, mediações e
interposições.
Isso me recorda, quando percebi, para minha surpresa,
assistindo ao horário nobre da TV Globo, uma camiseta da VZN vestida
pelo personagem Bernardinho da novela das oito Duas Caras. Na mesma
novela, ainda usavam figurino da marca os personagens Bernardo,
Evilásio e Mosquito. No horário das 19h, já veste VZN, o personagem
Ariel de Sete Pecados e o personagem Betão de Beleza Pura29. Estaria
29 Os referidos personagens citados na ordem mencionada foram interpretados
respectivamente por Thiago Mendonça, Nuno Leal Maia, Lázaro Ramos, Munir
Kanaan, Duda Nagle e Rodrigo Lopez. As novelas mencionadas foram exibidas entre
2007 e 2008, exceto Beleza Pura, televisionada somente em 2008.
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Goiânia invertendo fluxos ao fazer um caminho inverso quando se insere
na mídia do eixo Rio-São Paulo? Seriam essas as trocas e as misturas
possibilitadas por uma Moda movediça? Essa situação é como uma “trama
majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica
heterogênea, renovada por uma constante interação do local com redes
nacionais e transnacionais de comunicação” (CANCLINI, 1997, p. 285)
através de uma imensa colagem de imagens veiculadas pela televisão ao
transmitir uma série de “ideias que rapidamente copiadas, transformamse em outras tantas tendências de moda, as quais, por sua vez, tornamse globalizadas em velocidade avassaladora” (MENDONÇA, 2004, pp.
116-117); funciona tal qual um liquidificador que embaralha em uma
combinação os ingredientes de uma receita, diluindo distâncias sólidas
ou separadamente homogêneas de alguns elementos para torná-las parte
duma mixagem de componentes que estão envolvidos num processo
constante de influências.

É possível remediar o mau
das cópias?

Imagem 22
Capa do primeiro
número da revista
Go! A imagem tem
o rosto da modelo
goiana Liandra
Schmidt ao centro
e em destaque mais
abaixo está o título
da produção que
estrelou: “Jane tem
uma arma”.

A modelo goiana Liandra Schmidt,
que obteve o segundo lugar no concurso Top
Model na TV Globo e foi Miss Goiás em 2007,
torna-se capa do primeiro número da revista
Go!, estrelando a produção Jane tem uma arma
(imagem 22).
Parecendo preocupada com a cópia,
desde seu editorial (“Hoje em dia, de nada
resolve copiar modelos de bureaux e revistas
importadas, e sim criar e fixar a marca no
mercado com método, disciplina e diferencial”),
a revista ao longo de seu conteúdo apresenta
matérias e editoriais interessados não só na
moda goiana, mas em assuntos relacionados
ao trabalho dos profissionais de moda da região com sugestões para
um público voltado ao setor criativo e comercial. As alternativas
trilhadas, como a produção estrelada por uma celebridade local,
remediam o mau das cópias sugerido pela revista? A publicação parece
alegoricamente encontrar possíveis “curas” com a possibilidade de
apresentar sugestões que orientem uma produção criativa e original?
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A Miss do vestido jeans
verde

Imagens 23 e 24
À direita, a Miss
Goiás apresenta-se no
consurso de beleza; à
esquerda, o croqui de
Leila Santos evidencia
detalhes do vestido:
o decote das costas
representa as três
avenidas (da esquerda
para a direita: a
Tocantins, a Goiás e
a Araguaia) que se
irradiam da Praça
Cívica. Abaixo, no tom
mais amarelado do
vestido, encontram-se
flores de pequi.

A Miss Goiás Cynthia Oliveira
contrata Leila Santos – designer de
moda mineira radicada em Goiás – para
assinar um dos modelos a desfilar no
Miss Brasil 2008 (imagens 23 e 24). O
desenho do vestido é a figuração da planta
da Praça Cívica, importante localidade
de representação política de Goiânia,
juntamente com três avenidas da Região
Central da capital – a Araguaia, a Goiás e
a Tocantins. A pala do decote é a própria
Praça Cívica. Tais formas utilizadas por Leila Santos foram
baseadas na art déco, tema que buscou para justificar o início
da construção da capital goiana pela importância que este
movimento internacional de design tem ao “afetar” a base da
arquitetura inicial goianiense.
A designer ainda aplicou no vestido desenhos
de flores de pequi (fruto regional do cerrado, tipicamente cultural da
culinária goiana) recortadas a laser em couro dourado, redesenhadas com
a estrutura modernista da art déco. O tecido utilizado foi o jeans, tingido
pela designer na cor verde por ser uma tonalidade característica do estado
pela referência ao palácio governamental homônimo à pedra esmeralda.

Flor de pequi: aspectos de aparições repentinas
de personalidades
“Será que a moda é um sistema fechado e de tal forma
autônomo que se pretende desvinculado das esferas ético-estéticas da
existência? Será que a Moda não se contamina com as práticas sociais
que se inscrevem num ambiente social? O que lhe parece?” (PRECIOSA,
2005, p. 29) Me parece que, mesmo com finalidades distintas, a imagem
de Liandra Schmidt e o vestido da Miss são indícios de referências que
uma indústria de cópia não costuma absorver para desenvolver seus
modelos. A cópia, ao ser uma imitação e reprodução de valores que
acontece de uma sociedade para outra, não está somente delimitada
pela fronteira do que é um objeto original ou um plágio, mas se esparge
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para possibilidades que culminam em relações confrontadas por um
trânsito de objetos e imagens que circundam entre os indivíduos
que constituem a sociedade onde vivem e até mesmos outros grupos
sociais e outras sociedades envolvidas nesta relação.
Kelly Key, Deborah Secco, Guilherme Berenguer e Hellen
Ganzarolli podem funcionar enquanto arquétipos de desejo para
aqueles que consomem suas imagens, seja num catálogo, num desfile
ou estampados na mídia em qualquer outro meio de comunicação;
já a modelo Liandra Schmidt e o vestido da Miss talvez não tenham
tanta força midiática quanto as celebridades do eixo Rio-São Paulo.
Este pode ser um motivo pelo qual a indústria da cópia não usa tanto
esses exemplos goianos como modelos de reprodução, pois não se
encontram na mesma intensidade do trânsito que os artistas do eixo
Rio-São Paulo costumam aparecer constantemente visíveis nos meios
de comunicação.
Os meios de comunicação auxiliam a repercussão das
imagens das celebridades e é por isso que os famosos passam a ter
reconhecimento por seus públicos. Na mídia, os famosos têm espaço
para se mostrar e se apresentar em um espetáculo que fustiga de
modo constante quem assiste a ele. O picadeiro da mídia, enquanto
está armado, propicia as mais variadas possibilidades de interferência
aos públicos consumidores dessas imagens: as cores, as sensações e as
formas exibidas parecem fugir, escapar das imagens ao encontro de
quem as vê. Entretanto, essas posições, situações cotidianas não são
rígidas a ponto de se estagnarem em modelos que a mídia reproduz.
Se o vestido da Miss ou a modelo Liandra Schmidt não
são o alvo dos recursos utilizados pela sedução publicitária nacional
é porque certamente esta também sabe que outros padrões podem
ter um interesse maior ao público a que se destinam. Por isso, a cópia
não passa a existir enquanto modelo reproduzido ou reproduzível
simplesmente por ter sido divulgada na mídia. Se este fosse o caso,
a mera exibição do vestido jeans verde da Miss já era o suficiente.
Além da taxa de repetição, outros fatores, que envolvem a dinâmica
dos ciclos de moda, favorecem a imitação de padrões e referências de
alguns eixos imitados e copiados por meio de um reconhecimento das
personalidades exibidas nos meios de comunicação. Quando aceitos
e requisitados por seus públicos, os famosos causam um frisson, uma
“febre” entre os aficionados que os cultuam: uma onda de fãs e até
mesmo curiosos invadem os espaços por onde eles passam, pois por
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onde pisam deixam marcas (um aceno de mão parece ser sofrivelmente
satisfatório para que um admirador consiga ter uma parte de seu ídolo
mais próxima de si).
O luxo está a serviço de uma promoção da imagem pessoal
e quando ele servia para distinguir a nobreza da plebe na Idade
Média, parece se desprender deste antigo conceito para se deslocar
contemporaneamente nas imagens das celebridades (LIPOVETSKY,
2005). Os fãs e curiosos, ao desejarem uma parte da vida das estrelas,
aproximam-se dum imaginário de figuras medievais que se distinguiam
dos que não possuíam acesso e privilégios a regalias de luxo. Imitando
suas roupas, seus comportamentos e suas atitudes, o público consegue
estar mais próximo da vida de celebridades. Afinal, é o que podem
fazer para copiá-las (seus gestos, comportamentos, estilos de vida,
maneira de se vestir etc.), é uma alternativa para ter acesso ao mundo
delas.
Um exemplo que pode reforçar a visibilidade intensa das
celebridades nacionalmente e até internacionalmente conhecidas é
uma situação que ocorreu na edição dos quinze anos do SPFW. A marca
brasileira Colcci convidou e financiou para desfilar, no terceiro dia de
SPFW, em sua coleção de outono-inverno 2011, o ator estadunidense
Ashton Kutcher, acompanhado de mais uma hollywoodiana, sua
esposa na época, Demi Moore. O custo para trazer o casal para o
evento foi de mais ou menos meio R$ 500.000,00 (SBT online, 2011). O
investimento feito pela marca pretende alcançar um reconhecimento
para um público que ainda não a conhece. Provavelmente, as pessoas
que não sabiam nada sobre a marca passam a conhecê-la por causa
de celebridades vinculadas a ela (OTSUKA, 2011). Além do casal
de famosos, as modelos brasileiras Gisele Bündchen e Alessandra
Ambrósio30 também desfilam para a Colcci.
A situação da modelo Liandra Schmidt não é diferente
de Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio, pois estas gaúchas
tiveram um reconhecimento internacional e de volta ao seu país, são
reverenciadas por seus êxitos no exterior, assim como a colega goiana
obteve seu reconhecimento local por causa do concurso Top Model na
TV Globo. O investimento milionário feito pela marca Colcci parece
ser pouco para fazer com que ela se torne popularizada (a quantia de
R$ 0,5 milhão só foi direcionada para o casal Kutcher, porque Gisele
30 Realizou trabalhos em passarela para as marcas Christian Dior e Christian Lacroix,
além de já eleita em 2005 pelo site models.com a mulher mais sexy do planeta.
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Bündchen embolsou a cifra de R$ 1 milhão para apenas uma aparição
durante o desfile) até chegar a um sucesso, a um determinado
reconhecimento social. Por esse mesmo motivo, a revista Conectiva
Moda trouxe em sua capa a cantora Kelly Key, além de reforçar que a
projeção de uma celebridade faz a marca ser reconhecida.
Desde o início da noite de domingo, a sala 2 do prédio da
Bienal [do Ibirapuera, na capital paulista] estava toda
cercada e alguns grupinhos de fashionistas faziam plantão.
Na lateral, um tapete vermelho saía da porta de vidro
para eles: Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Ashton
Kutcher, Demi Moore, a filha Tallulah Willis (do casamento
com Bruce Willis), e seus seguranças, claro. Pouco mais de
uma hora antes do horário marcado para o desfile, uma
multidão já esperava ansiosamente pelas celebs [sic] nas
tais grades, como se o show de um rockstar fosse acontecer
logo ali. Era só o segurança abrir a portinha de vidro para os
flashes serem apontados e os gritos começarem, mas, antes
das entradas triunfais, vários alarmes falsos. Alessandra, que
assumiu o posto de garota-Colcci, foi a primeira a chegar.
Quase uma hora depois, foi a vez de uma mulher alta, com
cabelo impecável e vestido vermelho que baixou perto dos
curiosos que penavam em pé durante hoooras [sic]. Era
Gisele e seu sinal de paz e amor com os dedos repetidos na
passarela. Lá pelas 21h, chega a maior entourage: a de Ashton
e Demi, acenando timidamen[te] (Jornal do Brasil online, 2011,
sem página).

Esta perspectiva da chegada de celebridades no SPFW
é parecida com uma mesma situação ocorrida no CMB Fashion,
quando Hellen Ganzaroli desfila como modelo e o público mostra-se
interessado por sua aparição. Os valores monetários entre o SPFW e
o CMB Fashion podem ser diferentes, mas é a força da popularidade
que particulariza cada evento, fazendo com que o público torne-se
mais adepto do conceito da marca através de um reconhecimento
muitas vezes alicerçado pela força da imagem de celebridades. O
processo na indústria, que se pauta pela noção da cópia, busca os
valores desses reconhecimentos, traduzindo-os ou interpretandoos para a realidade dos locais onde produzem, copiando
algo lançado nas passarelas nacionais ou internacionais, que
tenha potencial de venda, seja através da própria peça, seja
através de imagens veiculadas nas diversas mídias, catálogos
de divulgação etc. São reproduzidas milhares de peças de
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roupas, calçados e acessórios, através deste processo de
imitação explícita (MESQUITA, 2000, p. 28).

A pesquisa na indústria também pode partir de um segundo
caminho direcionado por macrotendências de consumo, fazendo com
que “em geral, na maioria das indústrias estes processos se mesclem”
(MESQUITA, 2000, p. 28).
…
O eixo Rio-São Paulo, Goiânia e qualquer outra cidade que
tenha potencial semelhante para desenvolver individualidades em
ambientes coletivos são espaços contaminados por modas, exibindo
“diferenças e agenciamentos possíveis de serem visualizados nas
produções híbridas e heterogêneas pertinentes a novos cenários e
territórios cada vez mais camaleônicos” (MELLO; SILVA, 2011 p. 56),
já que a perspectiva de valores assumidos por regiões distintas não
assimilam passivamente as ideias de outras. Na ocasião em que
Ashton Kutcher desfila no SPFW ou Hellen Ganzarolli surge no CMB
Fashion, o público parece desejar um pouco do sucesso deles, da
representação de suas imagens desde seus locais de origem: “uma
nova cultura de luxo que cresce sob nossos olhos. Ela era apanágio de
um mundo fechado, e hoje vemos desenvolver-se o culto de massa das
marcas, a difusão das cópias” (LIPOVETSKY, 2005, p. 16). Todavia, o
público também sabe interpretar esses valores e traduzi-los para suas
realidades, pois os privilégios de uma cultura de luxo que diferencia
materiais com qualidades superiores e gostos refinados pode ser algo
questionável aos anseios de quem almeja conforto, prazer e satisfação
a partir da imitação dos valores, dos comportamentos, das roupas
de celebridades ou mesmo da busca de parte de suas vidas ao estar
próximo delas. Desse modo, o público lança suas subjetividades, modos
de existências, modos de ser e de interpretar significados mediante
seus mundos.
Quando em fluxos subalternos, os meios de comunicação
apresentam como recurso de divulgação publicitária imagens de
celebridades de fluxos hegemônicos e vice-versa, os circuitos não só
trocam posições, nem somente invertem modelos: ao conduzir, através
de imagens, perspectivas daqueles mundos, as mídias demonstram
que a cópia de valores, de comportamentos, de ações, de situações,
de modelos, de referências etc. pode ser tão habitual como a cópia de
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artigos produzidos pela indústria de Moda.
Um mesmo público, ao aguardar ansioso pela aparição
repentina de estrelas pops - convidadas para se exibirem, sorrirem em
desfiles - ao perceber a difusão de imagens de celebridades não locais
em revistas, sites e em mídias que se espalham por espaços da cidade,
rondando as ruas, adentrando brechas urbanas “num tempo em que
a invasão de imagens e a submissão aos padrões estabelecidos pela
mídia são tão fortes” (MENDONÇA, 2004, p. 117), pode visualizar flores
de pequis adornando um vestido de um concurso nacional e marcas
goianas irrompendo como figurinos de novelas diariamente assistidas
por milhões de brasileiros. A indústria da cópia inicia sua trajetória
ainda antes da imitação de modelos para serem reproduzidos em suas
confecções: são nas passarelas, nas revistas, na televisão, nas imagens
que são divulgadas pela publicidade que a necessidade de alguns
públicos de ter a vida semelhante a estrelas pops de sucesso nacional
e internacional é explorada e as pesquisas que elaboram produtos
baseados em desejos dos públicos consumidores começam a trilhar
caminhos para desenvolver peças até mesmo identicamente explícitas
às que surgem na mídia, seja do Rio, de São Paulo ou mais além.
Essa indústria apresenta uma singularidade de mixagens
que pode tanto adotar padrões externos, quanto também testemunha
a aparição de produções que fogem da perspectiva da imitação, sem
fazer uma alusão explícita a um modelo aparentemente igual ao
outro. São esses testemunhos que tornam a indústria da cópia em
Goiânia uma “roliúde fashion” semelhante ao espetáculo da Hollywood
estadunidense, devido à sua fama e identidade cultural povoada por
celebridades do cinema. Ao atribuir a perspectiva de outros mundos,
outros modos, escreve e circunscreve subjetividades nas produções
que desenvolve. Por isso, a cópia não é somente uma mera reprodução
de um objeto que torna banal e esvaziado o conceito de um original,
pois a imitação já surge imbuída de outras subjetividades, significados
que passam a existir para outras realidades e modos de existir, sem
necessariamente ter os mesmos valores de um original.
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Adentrando por todas as teias e direções, orifícios e brechas,
espargindo-se como um vírus em desenvolvimento e multiplicação, até
que semeie uma fonte rígida ou uma raiz temporária, a disseminação
da Moda na momentaneidade de seu sucesso “criada a partir de um
conjunto de sentimentos imprecisos, traduzidos no conceito estrutural
coincidente que parece se propagar pelo mundo, misteriosamente,
em ondas cíclicas invisíveis” (MENDONÇA, 2010, p. 604) pode fazer
com que se explique parte da necessidade de imitação, de copiar
alguém ou alguma coisa. Ao conduzir comportamentos, gerando
entusiasmos coletivos em um jogo conflitante entre individualidade
versus interação social, as modas – alteradas a cada estação – ou as
aceleradas modinhas – ao saírem de cena tão rápido quando saturadas
pelo brilho de celebridades que as inspiraram – são orquestradas por
necessidades e sentimentos passíveis de serem imitados por modos
de vida contaminados através de uma efervescência que surge de
todas as partes: bolsas piratas, estilo de vida de pop stars desejados,
espionagem industrial, acusações de plágios por marcas famosas etc.
Partindo do centro, da periferia, da esquerda, da direita,
do ladinho, do meio, de um rizoma, de cantos diversos, de lugares
“exóticos” – aos olhos de quem é de fora – constituídos por “imagens
endógenas e exógenas, sobrepostas em vasos intercomunicantes na
elaboração do imaginário” (GARCIA, 2010, p. 71), espaços que estão
em movimento, que vão se misturando, tornando-se um e vários ao
31 Parte deste chafurdo refere-se a imagens de artigos confeccionados pela Cicatriz
Jeanswear (CKZ), marca goiana que direciona suas produções principalmente
para o público feminino. As informações obtidas sobre a comparação entre as
produções da CKZ foram autorizadas pela designer Leila Santos, responsável pelo
departamento de criação da empresa. A designer contribuiu para que as relações
discutidas pudessem ter sido feitas, fornecendo informações sobre a origem de onde
foram elaboradas as peças da CKZ comparadas com outras fontes esclarecidas por
ela. Duas peças da campanha de quinze anos da CKZ foram selecionadas para que
fosse possível verificar nos produtos confeccionados pela empresa, noções de cópia
prevista nos elementos das peças escolhidas, apresentando dois de um dos caminhos
possíveis dessas noções: a reprodução das formas de um modelo, refletindo detalhes
da estrutura do objeto comparado e a reordenação dos elementos a partir da base de
um desenho já existente.
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mesmo tempo, as influências, as referências, as trocas de mediações
entre territórios distintos podem gerar um nomandismo de circuitos
de objetos errantes urbanos.
Será que a cópia passa por uma reafirmação de significados
ao sobrepor valores de bens originais, suscitando determinada
liberdade que se hibridiza e absorve o conceito das originais?
“A invenção não tá no poder de ninguém, ela é de quem
pegar.” (Déborah de Paula Souza, jornalista, Mas isto é moda?)

Dançando a dança da vida: uma cópia diferente
de um original
Em 1996, surgia nos meios de comunicação uma notícia
acusada por uns como um escândalo biológico, e defendida por outros
como um avanço da ciência: o primeiro mamífero havia sido clonado,
a escocesa ovelha Dolly.
A duplicação genética de um animal traz alguns
questionamentos que envolvem tanto a sociedade científica como
a civil: de um lado, biólogos e geneticistas discutem a degeneração
causada pelo envelhecimento precoce ocasionado pela clonagem; de
outro, parte da sociedade que segue orientação religiosa protesta em
favor à inviolabilidade do Criador.
…
Se houvesse a possibilidade para a indústria têxtil de
copiar a mesma textura, a mesma tonalidade, o mesmo brilho, um
mesmo fio para uma tosa considerada excelente, agora, poderia existir
um padrão: a mesma ovelha, que haveria de ter um pêlo magnífico,
seria outra ovelha e mais outra e mais outra e mais outra e mais
outra e mais outra e mais outra e por aí tantas outras com as mesmas
características imitadas de um modelo de ovelha de pêlo magnífico
para produzir roupas de lã de ovelhas de pêlo magnífico.
Todas copiadas, umas iguais às outras: o resultado não
seria só mais o mesmo corte, o mesmo design produzido por um
mesmo designer na mesma máquina de costura comandada por um
mesmo costureiro; seria uma mesma roupa com o mesmo tecido
produzido pela mesma fibra da mesma tosa. Não com um padrão de
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uma mesma tosa e um fio com características semelhantes de um pêlo
de uma mesma ninhada de ovelhinhas, que foram alimentadas com
o mesmo fomento; seria agora a mesma ovelha e o mesmo fio usados
para produzir roupas de lã de pêlo magnífico.
…
As ovelhas do pastor vão uma a uma recebendo suas
instruções e fazem questão de ao segui-lo, lembrar a outras ovelhinhas
que também precisam de um pastor para seguir, para que depois
de lembradas por outras colegas, sejam treinadas com o intuito de
lembrar para as demais que necessitam de um pastor para seguir e as
próximas farão o mesmo.
…
Antecedendo a morte precoce de Dolly em 2003, é exibida
pela primeira vez em 2001 pela TV Globo a saga intercontinental
marroquino-brasileira O Clone, transmitindo diariamente a história
do amor impossível entre a mulçumana Jade e o filho do empresário
milionário brasileiro Leônidas Ferraz, Lucas. Depois de anos de
desencontro entre os amantes, Jade e Lucas enfrentam mais uma
provação para seu amor: o padrinho de Lucas, o Dr. Augusto Albieri,
secretamente clona seu afilhado, servindo-se de Deusa, manicure da
esposa de Albieri, como barriga de aluguel sem que ela nem suspeitasse
de tal façanha. No auge da trama, Albieri, ateu e cético, questiona-se se
seu feito é realmente algo transgressor para as leis divinas de criação.
Lucas havia perdido ainda jovem, em um acidente aéreo,
seu irmão gêmeo, Diogo. Léo, o clone de Lucas, parecia suprir a perda
do irmão, uma vez que, geneticamente, ele seria também cópia de
Diogo. Os personagens da trama entram em conflito constante: amam
o clone porque traria de volta a imagem de Diogo, ao mesmo tempo
que outros encontram motivos para não validarem a clonagem –
Deusa atesta sua maternidade porque gerou Léo e não acredita que ele
seja apenas uma cópia; Ali, o tio mulçumano de Jade, amigo de Albieri,
reprova a atitude do amigo com entusiasmadas menções religiosas.
O mais curioso é que Jade não o vê como a cópia de Diogo, como a
maioria dos personagens, ela é a única que, ao se apaixonar por Léo,
percebe nele características passadas de Lucas, ao passo que observa
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no clone também, algumas qualidades que o tornam muito mais
ousado, muito mais contemporâneo que seu original. Ele é diferente,
uma cópia diferente do original.

No meio da rua, ecoando a mesma receita,
alguns espaços imitam outros
A quantidade abundante de elementos é uma característica
explorada em algumas peças goianas, bem como é exibida em parte
de arquiteturas das lojas da Bernardo Sayão e ainda presente no vai
e vem tumultuoso de feiras populares e camelódromos da capital.
Fios da rede elétrica, outdoors, panfletagem na rua, fachadas das
lojas, manequins nas calçadas disputando espaço com ambulantes
comercializando relógios e óculos falsificados e expositores de roupas
são vitrines de uma praça que vira feira, uma rua que parece uma
galeria e um centro que se enche de camelódromos. Ecoando a mesma
receita, o visual desses espaços parece copiar o grande número de
elementos visuais que são refletidos em ruas e avenidas: as cores, as
formas e as disposições dos produtos, seja no centro, na Bernardo
Sayão ou em feiras montadas semanalmente em praças da cidade, a
prescrição é a mesma, um amontoado de produtos e pessoas.
As barracas de feira e os boxes dos camelódromos imitam
modelos dos shopping centers quando adotam cartão de crédito e
oferecem estacionamento para sua clientela e as lojas de rua ousam
em repetir o mesmo formato de feiras e ambulantes ao disputarem
com seus manequins a passagem dos pedestres. Uma mistura de
cores, variedade de aviamentos, aplicação de silks e bordados em uma
mesma peça sincronizam com fachadas de lojas cobertas com fontes
tipográficas cursivas, cores variadas, materiais platinados, metálicos e
plásticos próximos a faixas, expositores e manequins tão semelhantes
em diversos pontos diferentes em Goiânia que parecem copiar um
modelo abundantemente repetido. Modelo que não se limita em se
contrapor entre o popular e o elitizado, entre o que é de shopping e o
que é de rua, mas que se estende em uma mistura desses opostos num
só espaço como ocorre na Nanjing Road, no centro de Xangai na China
quando uma mesma marca vende um produto original e copiado:
caros ou baratos, podem ser vendidos na rua ou nas lojas (LIMA, 2010).
Cópia e excesso são duas definições que caminham juntas,
mesmo porque “copiar” desde o século XIII remete à abundância

85

4º CHAFURDO: SALSA COM CICATRIZES

(CARVALHO, 2011). A combinação entre fluxos de condições e espaços
distintos – hegemônicos, subalternos, centro, periferia, ricos, pobres,
nobres, plebleus – e a circulação de cópias nesses fluxos parecem
estar aliadas a uma cultura que se move aglutinando informações,
interagindo à base de colagens, assimilando, devorando e intervindo
em repertórios selecionados por intricadas bricolagens culturais,
onde cada peça encontra seu lugar para encaixe (PRECIOSA, 2009).

Sinta-se gigante, sinta-se com curvas: produtos
reproduzidos por meio de imagens

Imagem 25
Sculpture Ivy. Sinta-se
gigante. Calça da
marca portuguesa
Salsa Jeans

Sorrindo com ambas maçãs do rosto ressaltadas, de
cabelos curtos claros que não ultrapassam a nuca, sua perna direita
avança sobre a esquerda. A perna esquerda, ereta, serve de alicerce
que a sustenta em pé; a direita forma um ângulo obtuso entre a coxa
e a perna. Com seu pé direito, auxilia o equilíbrio pressionando o solo
contra a ponta de um salto alto preto. Para completar a sustentação,
o dedo indicador de seu braço direito apóia-se no cume mais alto de
um dos monumentos mais famosos do
planeta, a Torre Eiffel. É uma versão
colossal de uma mulher que veste a
calça comprida Sculpture Ivy da Salsa
Jeans (imagem 25).
Marca portuguesa fundada
em 1994 na cidade de Ribeirão,
comercializada em mais de 35 países,
a Salsa Jeans é fruto de um projeto
de internacionalização do Grupo
Irmãos Vila Nova, a qual pertence.
Sua coleção outono-inverno 2011,
Feel Gigantic! (“Sinta-se gigante!”),
tenta persuadir seu público com
imagens de modelos que surgem em
tamanho gigante, perambulando por
paisagens de grandes centros urbanos
internacionais como Londres, Paris e
Nova York ao criar uma sensação de
que “alguma coisa é possível e nada é
tão grande para você. Você se sente
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Imagem 26
Slim Curves. Sinta-se
com curvas. Modelo
de calça assinado por
Nathalia Rocha.

tão poderoso que o mundo inteiro fica a seus pés”32 (SALSA RENEWES,
2011, p. 2).
Composta de uma pala (recorte adicionado à peça)
verticalmente alongada nas laterais e um cós (tira de pano que rodeia
a cintura) baixo com três botões, dois bolsos frontais falsos (existem
somente como adorno, apresentado linhas com o corte do formato
de um bolso verdadeiro), de pences (pequenas dobraduras costuradas
que auxiliam no ajuste da peça ao corpo) verticais localizadas entre o
recorte curvado situado à altura dos quadris e os dois bolsos traseiros
(verdadeiros) com a parte mais baixa imitando um funil, a Sculpture Ivy
ajustada ao corpo, semelhante a uma segunda pele, promete esculpir a
cintura, oferecendo um efeito de emagrecimento à sua usuária.
Lábios que não se encontram denunciam sua boca semiaberta. Deitada com o peito para baixo, mostra seus quadris em
perspectiva: o lado esquerdo é bem mais visível que o direito. Com
os dois antebraços e as duas mãos, apóia o corpo que está levantado
desde a parte mais inferior dos seios até a cabeça, constituindo um
ângulo agudo desfeito por causa de uma impressão dos longos cabelos
caídos em direção ao solo. De bruços, encontra-se em meio a sete
globos de tamanhos variados (uns maiores que uma cabeça, outros
menores; ainda há aqueles que se aproximam do tamanho da parte
do corpo humano que se assenta no pescoço) adornados pela união
de pequenos quadriláteros que, de tão prateados, são espelhados. Em
um cenário com chão de cor branca, uma jovem mulher veste a calça
comprida Slim Curves da CZK Jeanswear (imagem 26).
Em 1996, é instalada em
Goiânia a Cikatriz Jeanswear, mais
conhecida pela sigla CKZ. Atuando de
forma interestadual, outra sede da CKZ
confecciona peças para os públicos
masculino e feminino na cidade
de Manaus, capital amazonense.
Comemorando seus quinze anos de
aniversário, a debutante CKZ apresenta
para seu público uma campanha
especial, anunciando que seu design e
32 anything is possible and nothing is too big for you. You feel so powerful that the entire
world is at your feet.
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criação são patenteados33.
Formada por uma pala verticalmente alongada nas laterais
e um cós baixo com três botões, dois bolsos frontais falsos, de pences
verticais localizadas entre o recurvo situado à altura das ancas e os
dois bolsos traseiros (verdadeiros) com a parte mais baixa semelhante
à forma de um funil, a Slim Curves ajustada ao corpo, semelhante a
uma segunda pele, promete modelar o corpo, realçando as curvas da
usuária a partir dum desenho exclusivo elaborado para as brasileiras.
Descritas, a Slim Curves e a Sculpture Ivy não tem nada de
diferentes, pois parecem ser as mesmas. O alongamento da pala, a
posição do cós, o número de botões, o número e a posição dos bolsos,
os detalhes da costura e dos recortes, enfim, cada parte que as compõe
revela que a calça portuguesa e a goiana tem um design semelhante.
Mesmo que tenham elementos muito similares, denunciando um
visual parecido, elas apresentam sutis diferenças.
Em um tecido diferente, a cor da Slim Curves possui uma
tonalidade mais escura que a da calça portuguesa, apresentando o
bordado da marca CKZ no topo do bolso direito com dois filigranas
(desenho, geralmente feito de bordado, que se situa nos bolsos traseiros)
e uma modelagem mais ajustada que a Sculpture Ivy, reforçadas por
mais algumas pences laterais. Enquanto a campanha da calça goiana
privilegia um grupo de usuárias nacionais, a outra se distingue por
internacionalizar seu público, já que atende uma demanda de vendas
que não se limita ao território português. A portuguesa promete
emagrecimento, já a goiana atesta exclusividade.
O indício de patente anunciado na campanha da CKZ reforça
uma aspiração dessa marca de preencher seu catálogo especial de
quinze anos com uma peça que parece validar o tempo de existência da
marca. A possível patente da peça apresenta um reforço de demonstrar
que no auge de sua existência, comemorando seu júbilo, a marca está
preocupada em legitimar sua produção por meio de um manifesto
público, regularizado por uma defesa que legaliza seu design.
A cada dia que passa torna-se mais irresistível a necessidade
de possuir objetos e ações passíveis de imitação através de imagens,
que dialogam com os olhares que as perseguem por aproximações
visuais ou ainda por meio de uma cópia ou de uma reprodução
desses objetos (BENJAMIN, 1985). Se ambas as calças têm aparências
33 O anúncio da campanha que informava a patente da peça foi divulgado no período
do lançamento da coleção no site da CKZ, disponível em: <www.ckz.com.br>.
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semelhantes, como uma delas afirma ter um processo criativo
legalizado pela exclusividade de sua legítima criação, mesmo sabendo
que a divulgação da campanha comemorativa da CKZ é posterior ao
lançamento da campanha de outono-inverno 2011 da Salsa Jeans?
Apesar de uma patente proteger seu produto de competidores que
possam copiá-lo a preços mais baixo, o teor dessa autenticação parece
idealizar o produto perante às usuárias. A exclusividade suplanta
ainda mais o valor da peça, quando a legitimação dela é validada por
alguma legalização.
Benjamin, em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica, declara ser a reprodução um desejo da humanidade quando a
interferência do cinema e da fotografia modifica a condição da obra
de arte, ao analisar o surgimento da fotografia e do cinema como
circunstâncias que alteraram os padrões de contemplação de um
objeto, inclusive o artístico. A obra de arte, para Benjamin, possui
um valor único constituído pelo conceito de autenticidade de um
determinado instante, o aqui e o agora, de um original.
Uma peça de roupa pode ter uma série de elementos
relativos à textura, ao design e à forma que a torne parecida com outra
quando comparadas. Mesmo tão semelhante, um modelo imitado de
outro difere-se quanto à constituição, pois alguns elementos podem
ser parecidos mas também acentuam as diferenças entre duas peças
de roupa comparadas: a Slim Curves é um modelo que apesar de
semelhante, apresenta “ajustes” em relação à Sculpture Ivy. A cor, o
tecido, os detalhes da peça e até mesmo a campanha de divulgação são
diferentes para os dois modelos confrontados.
O aqui e o agora da obra de arte proposto por Benjamin
parece deslocar-se para a projeção que a marca faz com uma campanha
publicitária, considerando-a como um dos meios contemporâneos
que herdaram a reprodutibilidade técnica da fotografia e do cinema,
já que a campanha utiliza de recursos da fotografia e do cinema para
ser desenvolvida. Como na obra de arte discutida por Benjamin, é o
instante da divulgação e o teor do conteúdo de campanhas publicitárias
que “transporta consigo a marca da sua origem e a operação de
legitimação e autenticidade que ela reclama, está em parte com essa
procura de originação” (MARQUES, 2007, p. 67). Divulgada, a imagem
da campanha publicitária fica suscetível à cópia mediante as imagens
de produtos divulgados em diferentes espaços: reproduzidas pela
internet ou por um book de tendências, a vontade de possuí-las, tantas
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vezes visualizadas parece só aumentar o desejo de imitá-las.
A Slim Curves e a Sculputure Ivy possuem suas próprias
interpretações, em uma sucessiva conformidade com os modos de
vida e as necessidades de seus públicos específicos.

Rosas cor-de-rosas: noção de cópia possível
obtida por book de tendências
Produtos direcionados para pesquisa, os books de tendências
são catálogos de imagens de roupas, acessórios, calçados, aplicações
etc. comercializados para empresas de confecções com o intuito de
auxiliar no desenvolvimento de produto. Podem ser acompanhados
de seções impressas com imagens selecionadas que resumem a ideia
do conjunto de imagens catalogadas ou até mesmo apresentam uma
projeção com reproduções confeccionadas dessas imagens (quando é o
caso de tags de calças, aplicações normalmente feitas em tecido ou em
outro material como plástico ou couro que possuem informações como
o logotipo e o slogan da marca de uma peça de roupa). São fontes que
podem ser organizadas por divisões: fotografias, incluindo imagens de
peças ou apenas partes delas como bordados, silks e demais aplicações
ou desenhos, incluindo ilustrações vetorizadas34 desses mesmos itens;
ainda divididas por tipo de peças: jeans, malhas, t-shirts etc. ou por
temas que auxiliem o usuário a decorar seus estabelecimentos com
alguns elementos de lojas e vitrines.
Um suporte de gravação como um CD-ROM ou um
DVD anexo a eles contém uma série de arquivos que possibilitam a
visualização de imagens catalogadas por essas divisões, permitindo
até mesmo a manipulação delas em softwares de vetorização ou de
edição de imagens bidimensionais. Alguns catálogos são os próprios
suportes de gravação digital com informações sobre seu conteúdo
na capa como as versões limitadas dos goianos Fresh: birô de ideias –
referências de moda feminina e imagens para fachadas e interiores
de lojas – e o 1000 European Jeans Pockets – fotografias de bolsos e seus
34 O desenho vetorial é um tipo de imagem produzida a partir de descrições
geométricas de formas, curvas, polígonos, textos etc., vetores matemáticos que
o descrevem. As versões dos editores CorelDRAW, desenvolvido pela empresa
canadense Corel Corporation, e o Adobe Illustrator, desenvolvido e comercializado
pela estadunidense Adobe Systems estão entre os softwares que auxiliam designers
no desenvolvimento de imagens vetoriais.
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detalhes para confecção de roupas em jeans. Ambos enfatizam no
encarte de suas capas que as imagens contidas neles foram produzidas
em alta resolução em feiras e ruas da Europa.
…
Nos dois bolsos traseiros e nas duas barras de uma das
calças da campanha especial de quinze anos da CKZ, foram aplicados
(no verso do tecido) bordados industriais de flores com tonalidades de
cor rosa: são três grupos de flores de um lado, duas maiores em baixo
e uma menor por cima destas, e outra flor solitária do lado oposto.
Um tom mais escuro de rosa aparece em contraste com um rosa mais
claro, causando um efeito de sombreamento nas flores com detalhes
de folhas verdes acompanhadas de strass (pequenas aplicações em
forma de pedras brilhantes) ou de mais bordados de cor verde que
transpassam pelas flores, unindo-as como se fossem galhos. Cada flor
tem pelo menos uma folha; aquela solitária e uma das maiores que
está próxima à flor sozinha possuem duas folhas (imagens 27 e 28).

Imagens 27 e 28
Detalhes dos bordados na
calça da campanha de 15
anos da CKZ.
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Imagem 29
Desenho vetorial das
flores.

No book de tendências Coffee Denin, há um desenho
vetorizado de flores com tonalidades de cor rosa: são três grupos
de flores de um lado, duas maiores em baixo e uma menor por cima
destas, e outra flor solitária do lado oposto. Um tom mais claro de
rosa aparece em contraste com um rosa mais escuro, causando um
efeito de sombreamento no desenho com detalhes de folhas verdes
acompanhadas de pequenos galhos de cor verde que transpassam
pelas flores. Cada flor tem pelo menos uma folha; aquela solitária
e uma das maiores que está próxima à flor sozinha possuem duas
folhas (imagem 29).
Exceto pela diferença
entre os tons claros e escuros
das flores, que são alternados
no desenho do catálogo e pela
aplicação de strass na peça da
CKZ, os desenhos parecem ser os
mesmos. As diferenças passam
a ser mais sutis quando no
bolso direito da calça somente
uma flor ilustra este que será o
lado direto de uma nádega com
aparência feminina. Esta flor seria
aquela solitária, que agora está
completamente só, pois lhe foram retiradas as suas três outras
colegas de companhia. Acima dela, um aplique que forma um
desenho semelhante a um galho de strass traspassa de um lado a
outro do bolso. Acima do strass, estão o logotipo da CKZ bordado
e abaixo os dizeres da campanha também bordados em letras de
fontes cursivas: “15 anos”.
A aplicação de strass juntamente com todos os bordados
e a escolha pela diferença do desenho do bolso direito em relações
aos outros três (no verso da barra e no bolso esquerdo traseiro da
calça) aproxima-se da pós-produção, (termo técnico que se aplica
a um conjunto de tratamentos aplicados a um registro – acréscimo
de outras fontes e efeitos especiais – utilizado no cinema e na
televisão e no vídeo em geral) explorada por Bourriaud: a partir
de estruturas preexistentes, os bordados do bolso são alterados,
deduzindo “novos modos de produção a partir dele” (BOURRIAUD,
2009, p. 9), uma vez que há um produto que é utilizado para produzir
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uma obra35 (parte da peça de roupa que será desejada por um
consumidor), “a obra pode voltar a ser um objeto: instaura-se
uma rotação, determinada pelo uso dado às formas” (BOURRIAUD,
2009, p. 42). Os artistas da pós-produção
que inserem seu trabalho nos dos outros contribuem para
abolir a distinção tradicional entre produção e consumo,
criação e cópia, ready-made e obra original. [...] Para eles,
não se trata de elaborar uma forma a partir de um material
bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação
no mercado cultural, isto é, que já possuem uma forma dada
por outrem. Assim, as noções de originalidade (estar na
origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do nada)
esfumam-se nessa nova paisagem cultural, marcadas pelas
figuras gêmeas do DJ e do programador, cujas tarefas
consistem em selecionar objetos culturais e inseri-los em
contextos definidos (BOURRIAUD, 2009, p. 8, grifos do
autor).

Assim como o DJ, ao programar e remixar músicas,
adicionando trechos de outras canções, acrescentando sons entre
os intervalos que seleciona para gerar produções fragmentadas de
outros músicos ou até mesmo extratos de barulhos e ruídos que
somam suas composições, o designer de moda usa dos fragmentos
visuais que encontra para compor suas modelagens, adicionando
uma barra mais alta, um zíper para fechar e abrir bolsos em posições
diferentes de uma calça ou uma blusa, um recorte de parte de uma
peça encontrado em outro modelo e até mesmo de um desenho,
que não pode ser outro, mas aquele que julga ser um modelo que
35 “Em muitos pontos ao longo da história, arte e moda partilharam uma relação
simbiótica, na qual cada disciplina inspira, incentiva e compete com a outra”
(DUGGAN, 2001, p. 3). A obra do designer de moda pode ser constituída por uma
união que prevalece de tal forma a relacionar suas atividades com a de um artista,
“fazendo a conexão entre o gosto e o querer. Ao criar um modelo ele procura, como
todo artista, uma forma perfeita, equilibrando volumes, linhas, cores, ritmos”
(MENDONÇA, 2010, p. 602). Ginger Gregg Dugan explora essa relação através da
análise da performance em desfiles de moda em torno do final dos anos 1990 e mostra
como alguns designers atuam desenvolvendo suas produções em áreas como a
ciência e a arte ao mesmo tempo, declarando sua afirmação política, ora enfatizando
o produto que desenvolve, ora projetando suas ideias por meio de ações artísticas. A
simbiose entre arte e moda apresenta variedades teóricas pautadas na tecnologia, na
produção, no conceito da obra etc. Entre algumas conexões possíveis, cf. Mendonça
(2006) e Mesquita e Preciosa (2011), em especial, os capítulos referentes a essa
afinidade.
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se encaixa na perspectiva buscada para atender a necessidade do
público para o qual desenvolve suas produções.
…
Quando eu trabalhava como designer, me afligia o
fato de ter que copiar algumas peças ou parte delas. Meu receio
surgia como uma vergonha: havia estudado para criar, desenvolver
coisas novas, que ninguém nunca tivesse feito antes. Os bordados
industriais produzidos durante meu trabalho fariam parte de roupas
que já haviam sido confeccionadas. Quase prontas para recebê-los,
funcionavam como parte de um quebra-cabeça. Imaginava ser eu
a montar a última peça com um bordado enfeitado por lantejoulas
(pequenos discos milimétricos decorativos de variadas cores com um
aspecto geralmente brilhante), adornando nádegas salientadas por
calças jeans ajustadas o bastante para que se fossem definidas curvas
às formas do corpo que a vestia.
Copiar é um caminho condenado, mesmo assim, um
contexto que “orienta, influencia” (TOURINHO; MARTINS, 2011, p.
54) uma trajetória “atravessada por aspectos culturais, políticos,
econômicos, científicos, afetivos, familiares, [sic] etc. São componentes
inconscientes, corporais, sociais, econômicos, tecnológicos, políticos,
[sic] etc.” (MESQUITA, 2010, p. 15) imbricados em uma subjetividade
em circulação, como propõe Mesquita, ainda ressaltando que é
essencialmente vivida por indivíduos em existências particulares,
encruzilhadas de múltiplos elementos onde roupas e atitudes são partes
de uma experiência pessoal, produzindo projetos que “incorporam as
falhas, as dificuldades, as hesitações compartilhadas como expressões
produtivas, como processos de descobertas” (PRECIOSA, 2006, p. 150).
A subjetividade surge como uma perspectiva individual,
persistindo, irrompendo fluxos, quebrando barreiras existentes,
adocicando moldes rígidos, tornando-os macios devido a possibilidades
de um movimento incessante, em que as cópias circulam como um
reflexo de um gosto coletivo, parecendo rir das originais a passos
coreografados por um mercado intenso que as revende, as distribui
e as afirma enquanto parte integrante de processos sociais que
questionam comportamentos de fluxos globais hegemônicos. Talvez
por isso, sejam enojadas, marginalizadas, condenadas, reprovadas,
censuradas, desaprovadas... As cópias surgem como uma desestrutura
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incessante contra modelos aprovados por sociedades estimuladoras
de exclusões, ou melhor, separações (certo ou errado, bonito ou feio,
preto ou branco, bicha ou homem, cópia ou original), pois parecem
promover acessos a desejos, vontades e gostos, interpretados segundo
necessidades transformadas por ambientes particulares devido a
singularidades próprias de cada ambiente. Preciosa (2011) assegura
que habita entre nós uma espécie de devoração antropofágica,
sinalizando uma possibilidade de abocanhar, de modo criterioso, o
que não é nosso, ao implicar um modo de criação que gera potência
para perceber caminhos ziguezagueantes entre – na circunstância
destas escritas – as cópias e uma possibilidade desviada de uma mera
imitação.
Lacunas espargem-se em vazios conflituosos onde uma
reprodução explícita, sem a magia de uma criação original, parecia ser
a única possibilidade: uma semente distribui, espalha, difunde, alastra,
propaga intervalos de ideias gritantes germinadas de cavidades
subjetivas – é um insight brotando, as modas que surgem libertam-se
de uma estrita padronização, quando o pensamento atravessado pelas
trajetórias individuais de cada um conduz à percepção de algumas
brechas. Parece ser uma cópia, é igual, explicitamente parece. Mas a
um segundo lance de olhares, é possível ver uma linha, uma cor ou um
reposicionamento de elementos que torne essa cópia um tanto mais
diferente de um modelo reproduzido de um original.
“Se eu entender liberdade como a possibilidade de criar a
partir do estranhamento produzido pelas misturas que me habitam,
né? Então, eu diria que a gente tá vivendo um momento em que há
muita possibilidade de ser livre, mas ao mesmo tempo, nós somos
muito escravos. Se liberdade é poder inovar e consumir o novo,
então a gente é super livre. Mas, se liberdade é poder se abrir para o
estranhamento e criar, a gente é muito escravo ainda” (Suely Rolnik,
psicanalista, Mas isto é moda?).
Receio, temor, medo, quase um pânico de ser demitido. Se
eu não seguisse as ordens para copiar, esse podia ser meu destino. Me
sentia escravo de minha prática. Ser escravo é como olhar para uma
só direção
com a fixidez de um cego que sabe que não passará a ver se
virar a cabeça noutra direcção, outras vezes contemplando
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as próprias mãos abertas, como se nas linhas delas, nas suas
encruzilhadas, procurasse um caminho, o mais curto ou o mais
longo, em geral ir por um ou por outro depende da muita ou
pouca pressa que se tenha de chegar, sem esquecer, contudo,
aqueles casos em que alguém ou alguma coisa nos andam a
empurrar pelas costas, sem que saibamos porquê nem para
onde (SARAMAGO, 2000, p. 44).

No romance A caverna de José Saramago, o oleiro Cipriano
Algor encontra-se em um conflito com a fabricação de suas peças: as
louças de barro não são mais compradas pelo Centro – espaço urbano
misto de moradia, comércio, entretenimento, “perfeito distribuidor
de bens materiais e espirituais que é, acabou por gerar de si mesmo
e em si mesmo, por necessidade pura, algo que, ainda que isto possa
chocar certas ortodoxias mais sensíveis, participa da natureza do
divino” (SARAMAGO, 2000, p. 292) – que as revendia para o público
que as necessitava, pois era muito mais barato e durável comprar
uma imitação de plástico dos mesmos objetos elaborados na olaria.
Decidindo o que é vendido ou não, o Centro informa ao oleiro que
suas produções não são mais necessárias, quebrando o contrato de
fornecedor das peças com o oleiro. Procurando uma alternativa para
essa condição, o oleiro passa a produzir bonecos de barros pintados,
apresentando-os como uma nova proposta de produção para o Centro.
Entre parábolas, Saramago escreve a biografia de um artesão que tem
suas peças superadas pela incessante reprodução de objetos de uma
indústria que polui o ambiente e que altera relações de trabalho.
A situação de Cipriano Algor é um exemplo metafórico
que esclarece como as mais variadas profissões ligadas ao artesanato
podem sofrer mediante às reproduções despudoradas, vilãs industriais
que são imitadas a custo mais baixo e comercializadas mais baratas.
O avanço tecnológico, a produção de bens industriais em
grande escala, a melhoria das condições de vida dos operários e
a criação de um mercado de compradores despiram o trabalho
de seu caráter artesanal. A velocidade com que os novos bens
eram produzidos e vendidos mudou o sentido do ato de fabricar
e do de comprar. Quem produzia não se percebia mais como
autor de coisas feitas para atender [às] necessidades reais, mas
para serem vendidas, sendo ou não necessárias (COSTA, 2004,
p. 133 apud GARCIA, 2006, p. 21).

O designer não pode ser o agenciador desse ato de “vilania”.
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Assim como o oleiro de Saramago, o designer profissionalizado e
treinado parece sofrer com problemas semelhantes no interior da
própria indústria.
Na indústria da Moda, que reproduz trabalhos de
bordadeiras, mecanizando esse processo manual, o designer também
possui suas resignações ao produzir seus desenhos: é orientado por um
patrão ou uma empresa e pode ser que sua liberdade de compor formas
e cores esteja condicionada às prioridades do estabelecimento do qual
possui um vínculo. Contudo, ao modificar a relação com o tempo,
tornando o ciclo de existência do objeto mais efêmero, as relações
construídas por uma velocidade industrial devem ponderar “novas
subjetividades da experiência cotidiana artística, mercadológica,
midiática, sociocultural e/ou tecnológica que incorporam dados
competentes ao objeto” (GARCIA, 2006, p. 21).
A minha liberdade surgia passo após passo, dia após dia,
quando descobria que as inovações, mesmo que tímidas, aplicadas, em
algumas peças eram resultado de um estranhamento que me habitava:
uma mistura entre essa liberdade em busca de viver em um lugar tão
diferente daquele que nasci e um sentimento de responsabilidade no
meu trabalho, pois ao desenvolver os bordados, eu não só devia criálos, devia vendê-los. Era uma tensão, um conflito que no auge de uma
crise, inesperadamente, fazia aparecer alguns estalos, caminhos que
se abriam nessa mesma prática de copiar, aberturas, fendas pulsantes
em meus pensamentos.
Aos poucos, percebia que algumas brechas poderiam
sinalizar caminhos criativos na cópia. Criativos porque mesmo com
um pedido de um cliente, eu poderia empregar alguns elementos
que modificavam as peças elaboradas – mesmo que fosse uma cópia
–, “valorizando-as diferentemente, negociando seus significados
de acordo com o contexto, sua trajetória cultural e interesses”
(TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 55). Uma flor de cor diferente ou uma
cor pedida com uma flor diferente.
Os bordados e as roupas, das quais eram aplicados,
circulam por ruas de Goiânia e até mesmo mais além das fronteiras
da capital e quem as veste pode nem saber onde são fabricadas, muito
menos que aqueles desenhos marcados em suas calças já fazem parte
de outro desenho, misturando outros “materiais, processos de criação,
referências visuais, conhecimentos, formas de representação e de
mediação” (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 54) numa solidariedade de
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interesses em que Stallybrass observa a roupa como uma moeda e um
meio de incorporação.
Numa sociedade da roupa [...], a roupa é tanto uma moeda quanto
um meio de incorporação. À medida em que muda de mãos, ela
prende as pessoas em rede de obrigações. O poder particular da
roupa [...] está estreitamente associado a dois aspectos quase
contraditórios de sua materialidade: sua capacidade para ser
permeada e transformada [...] e sua capacidade para durar no
tempo (STALLYBRASS, 2000, pp. 18-19, grifo meu).

O tempo que durava, mesmo efêmero, o tempo de uma
coleção, me condenava, porque aquele bordado, só aquela parte da
roupa, às vezes, em um só lado de um nádega, iria mover-se com
desenvoltura pelas ruas, iria dançar pelas boates, iria aparecer. Aquele
tempo que a roupa duraria me agoniava, assim como condenava aquilo
que havia produzido. Minha angústia diminuía ao descobrir que a
roupa podia ser transformada (com a cor e o meu traço no desenho),
assim ia ser incorporada na sociedade da roupa copiada, mas também
interpretada com um pouco do que considerava meu design, minha
possível criação.
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Condenado, o ato de copiar recebe reprovação anunciando
tempos pós-medievais: durante as Grandes Navegações, o acúmulo
referente à conquista de especiarias de lugares exóticos ao gosto
ocidental faz com que aqueles que tivessem posse desses objetos
pudessem distinguir-se daqueles que não os possuíssem. Com a
acumulação de riquezas obtidas nas viagens possibilitadas por
trânsitos intercontinentais, indústrias começam a desenvolver-se
devido ao capital adquirido possível, inclusive, pelas rotas de comércio
descobertas através da exploração marítima. Uma tecnologia para
reprodução de objetos, antes exclusivos a uma elite ocidental, começa
a ser desenvolvida, tornando os bens únicos e singulares, destinados
a um círculo privilegiado de pessoas, mais acessíveis a um número
maior de indivíduos. A reprodução e a consequente difusão de
mercadorias proliferadas passa a ser um dos fatores que desaprovam
aqueles produtos que se assemelham aos bens únicos da alta classe
europeia, já que a burguesia ascendente, em maior parte, possui
meios e riquezas para imitar os nobres detentores da exclusividade de
alguns objetos. Através de uma legislação alicerçada pelo poder real,
nobres diferenciavam-se do resto da população, delimitando o uso de
algumas roupas, acessórios e materiais utilizados para confeccionálas de acordo com a classe social de cada um.
Ainda na Idade Média, leis suntuárias tentam proteger
os bens mais visíveis nos corpos de nobres europeus da ascendente
burguesia que desejam intimar roupas, acessórios, calçados
nobiliárquicos e, por conseqüência, seus comportamentos, pois
não almejavam somente possuir bens aristocráticos como também
parecerem-se com a majestade de uma nobreza. A estratificação
social bizantina impede de que a hierarquização existente no Império
Romano do Oriente pudesse ser dissolvida. O uso de uma cor pode
definir qual é a posição de alguém na sociedade da Nova Roma: “O
roxo era reservado para o casal imperial, mas todas as outras cores
eram usadas nas roupas dos ricos.” (LAVER, 1989, p. 48). Nos tempos
medievais, o uso de um bem, de um objeto ou a restrição de uma cor
a um grupo seleto de nobres delimita um arranjo visual por meio
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das roupas, bloqueando o acesso de plebeus a uma exclusividade
demarcada e restrita, proibida pela legislação real a quem não tem
direito por não fazer parte de um círculo privilegiado de poder.
A hierarquia separa, sobretudo, nobres de plebeus.
Contudo, com o acúmulo de riquezas da burguesia, os nobres cada vez
mais são copiados e uma antiga ordem que reservava luxo à nobreza
apresenta indícios de uma mobilidade social que pudesse afetar as
bases da aristocracia. Por meio de um isolamento, um grupo poderoso
limitado tentava negar ao restante da população a possibilidade de
se vestir como eles. A ascensão social por meio da acumulação de
riquezas afeta o modo como se comportam determinadas camadas,
aproximando-as de um mundo que antes lhes eram vetados. Imitando
os detentores de poder, as demais classes sociais conquistam a
possibilidade de possuir prazeres proibidos em outros tempos. Para
possuir o mesmo estilo de vida da nobreza, para se parecem com ela,
os detentores de recursos financeiros e mesmos os mais pobres ou
menos afortunados, a seu modo, adaptando seus meios e maneiras,
copiavam o traje aristocrático com o intuito de alcançar a mesma
suntuosidade de uma realeza, que por causa dessa imitação, sentiase ameaçada e buscava outras formas de se vestir para tornarem-se
diferentes dos que já a tinham copiado. Imitação e distinção foi um
ciclo característico do Ocidente, que possibilitado pela organização das
cortes na Europa, tornou possível o surgimento da Moda, um fenômeno
de rotação territorial de produtos e mudança de comportamentos,
crescente desde o fim da Idade Média. Aliado à Moda, o ato de copiar
acompanha cada vez mais o crescimento do fenômeno. A tecnologia
e a economia juntas são fatores de propulsão para que a Moda fosse
desenvolvida mediante um processo que século após século passa a
afetar também a indústria.
A Revolução Industrial, desde seu início na Inglaterra,
é uma das etapas que ampliam ainda mais o processo de difusão da
Moda. Com a criação da lançadeira, da máquina de fiar hidráulica e
do tear mecânico no século XVIII, as técnicas de fabricação de tecidos
melhoram (CALANCA, 2008), indícios de um processo de fabricação de
roupas que passaria a ser difundido em um porte de escala industrial
devido ao intenso volume, ao aumento e à rapidez da produção têxtil,
mudando o estilo de vida, transformando pequenas propriedades em
fábricas, estimulando a urbanização das cidades (LEVENTON, 2009).
Com uma população crescente e que necessita ser abastecida por um
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consumo que a atendesse de forma massiva, a noção de cópia está, a
partir de então, intimamente conectada a uma reprodução industrial,
pois os objetos produzidos apresentam um padrão mecânico de
confecção dos produtos.
Uma das mais expressivas finalidades de uma roupa,
incluindo as partes que as constituem, como os bordados, é a
possibilidade de que oferece a um indivíduo de ser outro alguém por
meio de uma construção simbólica de uma imagem atraída a si, um
reflexo daquilo que é ou pretende ser, compartilhando o pensamento
dos indivíduos com seus semelhantes ao satisfazer seus desejos ocultos
de exibição, ostentação e vaidade. As vontades cobiçadas por alguém,
através de um modelo em destaque (uma roupa, uma pessoa, uma
atitude, uma situação etc.) estimula um ciclo de mimese (MENDONÇA,
2006): um gesto que imita ou um comportamento que vira moda.
A repetição de formas sempre esteve presente, entre
aqueles que desejavam imitar outros e até mesmo quando a
arquitetura influencia as roupas e vice-versa: o hennin, cone alto e
pontiagudo estruturado com arames usado na cabeça de mulheres no
período gótico, assemelha-se às construções com torres pontiagudas,
que se elevam aos céus com um estilo característico da mesma época
(MENDONÇA, 2006). No século XIX, as formas cilíndricas que envolvem
a arquitetura do crescente industrialismo – túneis, abóbodas, chaminés
e reservatórios de gás – adentram o subconsciente da sociedade e
também torna o homem cilíndrico com o uso de um acessório símbolo
do homem educado burguês, a cartola (SOUZA, 1987). O ambiente
imitado reflete uma sinergia com aqueles que o imitam, um processo
tão engenhoso quanto se assemelhar com o próximo. Copiando estilos,
formas, comportamentos, os indivíduos, cada vez mais, estão em busca
de suas identidades por meio de uma interação social, em que Moda
e indumentária podem ser as formas mais significativas pelas quais
são constituídas, experimentadas e compreendidas as relações entre
pessoas (BARNARD, 2003). Com um poder e atenção visíveis no corpo,
as roupas tornam-se um símbolo da interação entre os indivíduos,
exprimindo sentimentos, modos de vida, de ser, expressando as
modas que seguem e que também produzem, copiando-as das formas e
configurações que se repetem em um ambiente ou ainda perceptíveis
em um estilo de alguém que se diferencia na multidão, ao avaliá-lo ser
próximo do gosto que tanto agrada seu bem-estar.
Na sentença deleuziana sobre a repetição e a diferença,
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a tarefa da vida é fazer com que existam simultaneamente todas as
repetições em um espaço onde se distribui a diferença. A repetição é um
ato que faz surgir a diferença somente enquanto um comportamento
necessário e organizado em relação àquilo que não pode ser
substituído (DELEUZE, 2006). Ao imitar comportamentos e copiar os
estilos de seus semelhantes, os indivíduos de uma mesma sociedade
relacionam-se entre si através de significados possibilitados por uma
comunicação não verbal (suas vestimentas) associada a alterações
cíclicas da Moda que variam no tempo – uma coleção sazonal, por
exemplo, que ocorre em determinada época do ano – e não varia no
espaço, pois se encontra em diversos lugares, repetindo o padrão de
estilos de uma mesma época (BARNARD, 2003)36.
A filosofia deleuziana parece se encaixar nos ciclos de
variação da Moda quando o pensamento de Deleuze atesta que a
repetição existe em um ambiente onde se difunde a diferença, visto
que a Moda possibilita que todos, em diferentes graus (relacionados
a diferentes trajetórias e modos de vida que incluem a economia,
a história, a família, a religião, as tradições, os costumes etc.),
diferenciem-se mesmo se estão “imersos” por padrões de repetição
de uma tendência corrente. A Av. Bernardo Sayão, ao longo de sua
extensão, apresenta um padrão de fachadas, placas e vitrinismo que
se repetem mais ou menos homogeneamente expostos na frente dos
estabelecimentos comerciais ligados à indústria da Moda. Não são
iguais, mas apresentam uma repetição, ao se admitir uma abundância
de cores e amontoados de objetos que se justapõem (manequins,
expositores, anúncios etc.). É como se fosse possível ver as mesmas
coisas num bolo heterogêneo de imagens sobrepondo-se. Mesmo
36 As teorias que distinguem a moda da antimoda – seu “oposto” estritamente
associado a um lugar específico e a uma indumentária fixa que sofre poucas variações
– é aprofundada por Barnard ao recorrer tal distinção explorada por T. Polhemus
e L. Procter (cf. Fashion and Anti-Fashion: an anthropology of clothing and
adornment. Londres: Thames and Hudson, 1978), J. C. Flüglel (cf. The Psycology of
Clothes, Londres: The Hogarth Press; Institute of Psychoanalysis, 1930) e G. Simmel
(cf. Fashion. In: Wills, G; Midgley, D., org. Individuality and social forms. Chicago,
III.: University of Chicago Press, 1973). Mesquita (2010) identifica diferenças entre os
termos anti-moda (grafado com hífen, diferente do registro encontrado na tradução
do livro de Barnard) e não moda: vistas com estranhamento, as anti-modas são
consideradas transgressoras ou subversivas como as roupas de um punk do final dos
anos 1970 em Londres; já a ideia de não moda está submetida às regras específicas
de culturas e religiões e não varia de acordo com ciclos de mudanças das estações.
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assim, distinguem-se um dos outros com suas próprias singularidades
inerentes à marca: a apresentação visual, a classe social a que se
destinam, o estilo que propõem e as peças que vendem são fatores que
direcionam suas vendas no mercado e atendem um público específico,
diferenciando-se da loja vizinha, contígua, logo ao lado.
As peças de roupa da campanha de quinze anos da CKZ
demonstram um mesmo reflexo de repetição de uma tendência
corrente previsto em suportes de divulgação, tais quais as imagens
de uma campanha publicitária e uma ilustração de um book de
tendências, expondo um determinado comportamento instituído
por uma moda que favorece o arranjo de elementos encontrados
em outra marca que “sacia” as necessidades da produção dos artigos
da CKZ. Ou seja, a repetição deleuziana é possível, nesse caso, até
que a moda que compõem os mesmos elementos da calça da Salsa
Jeans e da CKZ seja substituível. Por mais que sigam um padrão de
informações semelhantes (recortes, posições dos bolsos, altura do
cós etc.), isso não impede que haja diferença de natureza entre as
duas coisas (a diferença entre o tipo e as cores dos tecidos, adição de
pences, filigranas e bordados, o posicionamento de uma campanha
publicitária etc.), como afirma a perspectiva de Deuleuze.
A CKZ é uma marca que tem se estabelecido no mercado
goiano desde o início de suas atividades comerciais, atuando também
externamente, exportando suas produções para fora do estado.
Com uma equipe composta por designers com formação superior e
uma divisão de departamentos constituída para a concepção de um
produto que atenda às exigentes necessidades de um consumidor,
após quinze anos de atuação no mercado, a empresa utiliza em sua
coleção peças elaboradas com informações colhidas a partir de uma
“dissecação” de elementos encontrados em imagens disponíveis em
campanhas publicitárias e obtidas por meio de um book de tendências.
O volume de novas peças confeccionadas pela CKZ é um trabalho
com frequência diária para seus designers. A dinâmica da indústria
da Moda, gerada por uma incessante mimese de comportamentos,
atitudes, expressões, modelos e arquétipos é necessariamente uma
etapa imprescindível para o desenvolvimento de produtos proposto
pelo departamento de criação da empresa a fim de que o consumidor
final possa usufruir com maior rapidez as suas peças combinadas por
componentes encontrados em imagens difundidas pela publicidade
e adquiridas por meio da divulgação de tendências do mercado. Tal
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modelo de proposta apresenta características de um processo que é
relacionado às circunstâncias direcionadas pelas tendências correntes
e os desejos de seu público-alvo aliados a uma produção de escala
industrial com constância diária.
O ato de copiar, em épocas distintas, acompanha a
trajetória das alterações da Moda, repete os modelos que se tornam
padrões, diferenciando-se para ora cair no gosto, ora desaparecer de
vista.
Mais do que objetos hiper-reprodutíveis, a cópia no mundo
contemporâneo constitui-se numa verdadeira floresta de
práticas correlatas produtoras de uma imensa variedade de bens
materiais e imateriais forjados a partir de algum procedimento
que possa ser entendido como cópia. Essa profusão, ao que
parece, tendo alcançado seu paroxismo, acabou por remeternos ao sentido original da palavra, colocado em circulação
a pelo menos seis séculos, quando designava abundância,
profusão, plenitude, em nada lembrando a desqualificação que
passou a acompanhá-la na era moderna (BRANDÃO, 2011, p.
199).

Escoltada pela reprovação, a cópia caminha frente a uma
dicotomia constante: reproduzida, surge em profusão mediante uma
escala industrial desencadeada por confecções; a essa reprodução
industrial, incessante pela quantidade de objetos que são copiados,
desde materiais plásticos encontrados em lojas de 1,99 no Brasil até
bolsas de marca de grife internacional, a cópia parece retomar o
mesmo receio que alguns nobres medievais tinham de ser imitados:
a exclusividade de objetos é anulada pela superabundância de
quinquilharias, no mínimo, similares. Alguns produtos podem ser
considerados como cópias baratas devido ao preço e ao material de
que são constituídos ou o lugar de onde provêm, da China ou da feira
popular; a outros, atribuem-lhes status porque uma marca renomada
assina o design, destacando-os a uma posição desejada no mercado.
Esse renome pode proceder de uma marca de classe A estabelecida
por uma configuração econômica equitativa a um padrão comercial
próprio de fluxos hegemônicos ou ainda mesmo quando decorre da
pirataria na subalternidade, na marginalidade. Entretanto, a Feira
da Lua, ao comercializar modinhas e artigos pirateados (bolsas
de grife, relógios, óculos etc.) enfrenta a lógica designada por um
padrão mercadológico da classe A, atraindo algumas características
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próprias do conforto de um espaço de supremacia comercial, como
o shopping center: o acesso às vendas por cartões de crédito pode não
ser tão comum numa feira popular, onde distintamente feirantes, ao
gritar, vendem alfaces e tomates, alhos e repolhos. A feira embaralhase com a perspectiva de um shopping e eleva seus artigos vendidos a
uma condição aliada a um espaço organizado por bancas que dispõem
seus produtos cada vez mais semelhantes às lojas de galerias e centros
comerciais. Concede-se ao produto da feira, de fluxo subalterno,
um valor próprio das corporações hegemônicas financeiras: o livre
acesso às compras por cartões de crédito aloca o artigo da feira em um
circuito tão privilegiado quanto qualquer outro que possua a mesma
acessibilidade de obtenção.
…
Quem lança sazonalmente as modas tem propriedade e
direito sobre elas? Quais posses seriam essas ao tornar um designer
proprietário da leitura que faz de um fenômeno circulante entre
aquilo e aqueles que os inspira? Na medida em que se difunde, a
cópia é reinterpretada a cada reprodução que lhe é oferecida. Seja
uma reprodução fiel ou uma reformulação a partir da estrutura
dos elementos de seu design, um produto tem seus significados
distintamente atribuídos daquela peça que reflete características
ou componentes físicos usados para uma nova composição visual:
encontra outro contexto, outra realidade, mundos e situações
diferentes.
A tentativa de bloquear a difusão dos elementos do design
de um produto, queimando estoque de bolsas de grife que não foram
vendidas (BRANDÃO, 2007; CARVALHO, 2011)37; de interferir na
legislação para assegurar o investimento financeiro de designers que
julgam perder lucros com a imitação de seus modelos desenvolvidos;
de condenar a pirataria por meio de campanhas que censuram sua
37 Brandão (2007) aponta o combate à pirataria pela marca francesa Louis Vitton –
especializada na fabricação de bolsas e malas de viagens – que incinera, a cada seis
meses, todos os produtos de uma estação que não foram vendidos, “evitando sua
desvalorização e com ela o risco da peça chegar no circuito subalterno de consumo”
(CARVALHO, 2011, p. 79). Carvalho (2011) declara que, além da queima de estoque,
inspeções policiais reprimem ainda mais a prática subalterna de cópia, confiscando
produtos e fechando estabelecimentos comerciais na Rua do Canal, no bairro
Chinatown em Nova Iorque, um ponto reconhecido por negociar bolsas falsificadas
de marcas famosas.
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prática, não impede de que a cópia persista em existir no seio da vida
social.
Em novelas, histórias envolvem mocinhos perturbados por
vilões que roubam suas ideias e saqueiam seus designs; já na internet,
nos blogues e em portais de informações a notícia é uma princesa
emergente reverenciada e imitada, pois seu final feliz é ansiedade dos
mortais que poderão nunca chegar ao mesmo brilho da aristocracia.
Entretanto, plebeus mortais conseguem sonhar com a façanha de
copiar modelos de vestidos e acessórios de uma forma semelhante
como ocorria na chegada de Sua Alteza D. Carlota no histórico Brasil
colonial – ou será que foram os piolhos os lançadores de moda?
Como em um caleidoscópio, que gira formando imagens,
as diferenças culturais brasileiras vão espargindo sua dinâmica social
em direções que podem colidir com o gosto alheio, do estrangeiro:
a antropofagia nativa do ritual tupinambá contamina um imaginário
e envolve relações sínteses das necessidades dos colonos de imitar
sua realeza, deglutindo, copiando, transformando, reinterpretando
uma mistura tupiniquim com nuanças cheias de vestes forasteiras,
adaptadas para matizes locais.
Diante de algum “gênio da lâmpada mágica” o que você pediria
para compor seu guarda-roupa?
Possivelmente você obterá respostas das mais variadas. Alguns
vão lhe dizer apenas o nome de uma marca... ou de uma
designer de moda. Outros apontarão um ídolo da música pop
ou uma top model como referência (MESQUITA, 2010, p. 31, grifo
da autora).

A “roliúde fashion” brilha nas passarelas de uma cultura
visual, ao refletir as práticas das produções interpretadas “que
depende do ponto de vista de um observador/espectador” (TOURINHO;
MARTINS, 2011, p. 53) inquieto, irrequieto pelas novidades de um
espetáculo que protagoniza assistentes de palco e veicula imagens
de cantoras pops em suas publicações. Exibidas em mídias goianas,
personalidades famosas, estrelas de sucesso, conquistam um espaço
reservado em revistas, outdoors e catálogos de vendas. A representação
das celebridades passa a existir através de imagens publicitárias,
observadas por olhares que vagueiam o cotidiano, em busca de
uma afirmação baseada em uma construção cultural que modera a
relação contraditória entre uma vontade de se individualizar e uma
necessidade de interagir socialmente.
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“Hoje em dia, estilista, super model são verdadeiras estrelas
de cinema. São, são... Você pega as grandes top models, são estrelas de
primeira grandeza do ponto de vista de grana, de prestígio, de... de...
de fama, de fãs, facilidades etc. Então, é um mundo muito glamoroso”
(Glória Kalil, jornalista e consultora de moda, Mas isto é moda?).
O glamour, o prestígio, a fama e o sucesso de top models
internacionais e artistas do eixo Rio-São Paulo são ora entrecruzados
pelo destino de colegas fora desse eixo ou com o design de roupas de
marcas originadas no cerrado goiano que vestem figurinos de atores
em novelas ou ainda pela ventura eclipsada por causa do brilho de
flores de pequi que rebentam em vestidos de jeans verde em concursos
de beleza nacionais. A indústria da cópia pode não absorver esses
modelos goianos devido ao interesse das mídias de poder hegemônico
em escolher outros produtos e padrões de beleza para divulgação
publicitária ou ainda porque reconhece que seus públicos têm interesse
em buscar modelos já instituídos por um gosto difundido e gerado por
uma necessidade baseada na afirmação do eixo Rio-São Paulo como
pólo difusor estabelecido, designando costumes, comportamentos,
modismos etc. É um ciclo sutil que varia de acordo com o poder de
divulgação da imagem, potencializado pela persuasão publicitária,
acrescido às necessidades geradas pelos desejos e ansiedades de
públicos-alvos vacilantes por tantas escolhas do mercado e divididos
por arquétipos engendrados no espetáculo da Moda: bonito ou feio,
alto ou baixo, gordo ou magro.
Acompanhando a moda, não como uma sombra, nem como
um fantasma que assombra os originais, o ato de copiar surge como
uma prática, provocando mimese ao transferir o estilo de uma roupa
para outra, repetindo elementos, possibilitando diferenças quando
alguma informação é modificada. As cópias misturam-se às originais,
questionando a exclusividade delas, às vezes; tentando se parecer com
elas, por vezes, até mesmo suplantando-as em qualidade.
Pipocando em feiras populares de Goiânia ou da China,
deslizando pelas fronteiras decorrentes de fluxos globais subalternos
e marginais, que podem divulgá-las em campanhas de marcas
consolidadas; condenadas porque piratas, as cópias e sua indústria que
“passa a reproduzir o que os desfiles internacionais lançam e são vistos
pela internet” (PRECIOSA, AVELAR, p. 27, 2010), financiando modelos e
personalidades internacionais, de vida tão parecidas com o luxo de reis
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e rainhas medievais e de princesas de conto de fadas contemporâneos,
deslizam por circuitos de várias projeções: o espetáculo da Moda, a
publicidade, a pirataria, a reprodução na indústria têxtil, a ficção
da telenovela etc. Fluxos mediados por esses caminhos chafurdados
onde “Escrevemos uma coisa, nos lembramos de outras. Assim uma
escritura se realiza, creio eu, de forma ziguezagueante, enviesada,
nunca em linha reta” (PRECIOSA, 2011, sem página). O chafurdo é
a azucrinação da pesquisa ziguezague ao escarafunchar histórias
subjetivas mescladas aos beijos que as imagens tanto querem, copiadas
por outros beijos que se estalam em outras histórias subjetivas.
São bandidas, as cópias condenadas porque usurpam a
posição de um original, pirateando designs? Ou heroínas popularizadas
pelos preços, penduradas em manequins nos camelódromos,
encontradas na banquinha da frente, repetindo o mesmo modelo da
banquinha ao lado? Já declara Deleuze (2006) de forma maniqueísta,
contraditória, porém somatória: roubo e dom são critérios da
repetição.
Achado não é roubado, então? Todo achado é chafurdado.

109

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

Livros, teses, dissertações e periódicos
AGNOLIN, Adone. Antropofagia ritual e identidade cultural entre os
Tupinambá. Rev. Antropol., v. 45, n. 1, pp. 131-185, 2002. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/ra/v45n1/a05v45n1.pdf>. Acesso em:
18 nov. 2011.
ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Ática, 1996.
ANDRADE, Rita. Reflexões iniciais sobre a inserção da roupa no contexto
dos estudos culturais. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM
CULTURA VISUAL, 3, 2010, Goiânia. Anais do III Seminário Nacional
de Pesquisa em Cultura Visual: reinvenção do humano. Goiânia:
Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás
(UFG), 2010. 1 CD-ROM, pp. 506-512.
ANGELO, Vitor. Reportagem sobre cópia na moda gera polêmica entre
fashionistas. UOL Estilo. [s.l.], 07 jun. 2007. Disponível em: <http://
estilo.uol.com.br/moda/fashionrio/ultnot/ult2976u351.jhtm>.
Acesso em: 12 out. 2011. Sem página.
ARAÚJO, Marcellus. Inspiração retrô e militar brilham no CMB
Fashion. Diário da Manhã online. 26 maio 2010. Editorias/DM
Revista. Disponível em: <http://www.dm.com.br/#!/195693>. Acesso
em: 29 nov. 2010. Sem página.
ARIZA, Santiago Salazar. Palabras en el asfalto. Sílaba Editores:
Medellín, 2009.
BALDINI, Massimo. A invenção da moda: a teoria, os estilistas, a
história. Lisboa: Edições 70, 2006.
BARBOSA, Jorge Luiz. Considerações sobre a relação entre cultura,
território e identidade. In: GUELMAN, Leonardo; ROCHA, Vanessa
(org.). Interculturalidades. Niterói: EdUFF, 2004. Artigos, pp. 100-104.

111

REFERÊNCIAS

BARNARD, Malcom. Moda e comunicação. Tradução de Lúcia Olinto.
Rio de Janeiro: Rocco, 2003. Título original: Fashion as communication.
BENJAMIM, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In: ______. Obras escolhidas. Magia e técnica, Arte e Política. 2 ed.
São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985.
BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o
mundo contemporâneo. Traduzido por Denise Bottmann. São Paulo:
Martins, 2009. Título original: Post production.
BRANDÃO, Ludmila. Circuitos subalternos de consumo: sobre
cópias baratas, falsificações e quinquilharia. Comunicação, mídia
e consumo. São Paulo: v. 4, n. 10, pp. 89-109, jul. 2007. Disponível
em:
<http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/
comunicacaomidiaeconsumo/article/viewFile/5020/4644>. Acesso
em: 08 nov. 2011.
______. Ensaio sobre a cópia na era da hiper-reprodutibilidade
técnica. In: PRECIOSA, Rosane; MESQUITA, Cristiane (org.). Moda em
ziguezague: interfaces e expansões. São Paulo: Estação das Letras e
Cores, 2011. Cap. 19, pp. 195-212.
______. O “camelódromo”, a cidade e os fluxos globais subalternos. Pós.
Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
da FAUUSP. São Paulo: n. 25, pp. 232-251, jun. 2009. Disponível em:
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/posfau/n25/15.pdf>.
Acesso em: 10 out. 2011.
______. Práticas subalternas de consumo e de cópia: breve genealogia
de suas condenações e conseqüências sócio-políticas. In: MARQUES
FILHO, Adair; MENDONÇA, Míriam da Costa Manso Moreira de. Modos
de ver a moda. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2010, pp. 67-76.
______; PRECIOSA, Rosane. A invenção e a rua: da apropriação/
reinvenção de objetos precários. Concinnitas: Revista do Instituto
de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). [Rio de
Janeiro]: v. 2, n. 17, ano 11, pp. 146-157, dez. 2010. Disponível em: <
http://www.concinnitas.uerj.br/resumos17/ludmilabrandao.pdf>.
Acesso em: 29 jan. 2012.

112

REFERÊNCIAS

CALANCA, Daniela. História Social da Moda. Traduzido por Renato
Ambrosio. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008. Título original:
Storia sociale della moda.
CALLAN, Georgina O’hara. Enciclopédia da moda: de 1840 à década
de 90. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
CANCLINI, Néstor García. As culturas populares no capitalismo. São
Paulo: Edusp, 2003.
______. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da
modernidade. São Paulo: EDUSP, 1997.
CARVALHO, Carla Gavilan. Pirata, mas classe A: sobre o consumo
subalterno da pirataria de luxo. Dissertação de mestrado. Programa
de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, Instituto
de Linguagens, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá,
2011.
______; BRANDÃO, Ludmila. Cartografias da cópia: estudo sobre o
consumo subalterno de bolsas de luxo piratas. In: COLÓQUIO DE
MODA, 7, 2011, Maringá. Anais do 7º Colóquio de Moda. Maringá:
Centro Universitário de Maringá (CESUMAR), 2011. Sem página.
CASTRO, Sérgio Duarte de; BRITO, Leila. Dinâmica produtiva da
indústria de confecções de vestuário em Goiás. Conjuntura econômica
goiana. Goiânia: Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, n. 7,
pp. 20-27, fev. 2006.
CHARRÉU, Leonardo. Cultura visual: rupturas com inércias e
ignorâncias curriculares. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene
(org.). Educação da cultura visual: conceitos e contextos. Santa
Maria: Ed. da UFSM, 2011, pp. 113-128.
CHAVES, Milene. Alessa, a estilista alegre. Veja online. [Rio de
Janeiro], 29 maio 2010. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/
blogue/veja-acompanha/tag/critica-de-moda/>. Acesso em: 11 out.
2011. Sem página.

113

REFERÊNCIAS

COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Mídia e produção de modos de
existência. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 17, n. 1, pp. 1-4, jan./
abr. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/ptp/
v17n1/5399.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011.
CUNHA, Wânia Chagas Faria. Contexto socioeconômico de Goiás na
década de 1970 e a adoção da política de industrialização via distritos
industriais. Boletim goiano de Geografia. Goiânia: v. 30, n. 1, p. 6992, jan./jun. 2010.
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. São Paulo: Editora Graal,
2006.
DIAS, Belidson. O i/mundo da educação da cultura visual. Brasília:
Editora da Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília, 2011.
DUGGAN, Ginger Gregg. O maior espetáculo da terra: os desfiles de
moda contemporâneos e sua relação com a arte performática. Fashion
Theory: a revista da moda, corpo e cultura, edição brasileira. [São
Paulo]: Editora Anhembi Morumbi, n. 2, pp. 3-30, jun. 2002.
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora Unesp, 2005.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura
filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
FONSECA, Inara; BRANDÃO, Ludmila. O camelódromo, o vestuário e o
fetichismo visual. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E
CULTURA VISUAL, 4, 2011, Goiânia. Anais do IV Seminário Nacional
de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: ética, estética e metodologia
na pesquisa de arte e imagem. Goiânia: Faculdade de Artes Visuais
(FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2011. 1 CD-ROM. Sessão
de artigos, pp. 164-174.
G1. Estilista chinesa copia vestido do casamento de Kate Middleton.
[s.l.], 05 maio 2011a. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/
noticia/2011/05/estilista-chinesa-copia-vestido-do-casamento-dekate-middleton.html>. Acesso em: 12 out. 2011. Sem página.

114

REFERÊNCIAS

______. Estilista faz réplica do vestido de Kate Middleton no interior
de SP. [s.l.], 30 abr. 2011b. Disponível em: <http://g1.globo.com/
casamento-do-principe-william/noticia/2011/04/estilista-fazreplica-do-vestido-de-kate-middleton-no-interior-de-sp.html>.
Acesso em: 12 out. 2011. Sem página.
GALVÃO, Diana. A internet fashion – um passeio pela estética digital.
In: VILLAÇA, Nízia; CASTILHO, Kátia (org.). Plugados na moda. São
Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2006, pp. 133-140.
GARCIA, Carol. Imagens errantes: ambigüidade, resistência e cultura
de moda. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.
GARCIA, Wilton. Um design contemporâneo. Conexão: comunicação e
cultura. Caxias do Sul, Educs, v. 5, n. 10, pp. 14-31, jul-dez. 2006.
GLOBO.COM. Paula pede que Leila faça modelo idêntico ao de uma
revista estrangeira: patricinha começa mandando mal em seu
novo ateliê de moda. [s. l.], 5 jun. 2011. Disponível em: <http://
insensatocoracao.globo.com/Vem-por-ai/noticia/2011/06/paulapede-que-leila-faca-modelo-identico-ao-de-uma-revista-estrangeira.
html>. Acesso em: 4 jul. 2011. Sem página.
GRUMBACH, Didier. Histórias da moda. [s.l.]: Cosac Naify, 2009.
HERNÁNDEZ, Fernando. A cultura visual como um convite à
deslocalização do olhar e ao reposicionamento do sujeito. In: MARTINS,
Raimundo; TOURINHO, Irene. Educação da cultura visual: conceitos
e contextos. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2011, pp. 31-49.
JAMESON, Frederic. Transformações da imagem na pós-modernidade.
In: ______. A virada cultural: reflexões sobre o pós-moderno. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp.155-216.
JEUDY, Henri-Pierre. O corpo como objeto de arte. Traduzido por
Tereza Lourenço. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. Título original:
Les corps comme objet d’art.
Jornal do Brasil Online. O CIRCO da Colcci. [s. l.], 01 fev. 2011. Disponível

115

REFERÊNCIAS

em:
<http://www.jb.com.br/jb-premium/noticias/2011/02/01/ocirco-da-colcci/>. Acesso em: 14 abr. 2011. Sem página.
KNAUSS, P. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura
visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12, pp. 97-115, jan./jun. 2006.
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. Traduzido
por Glória Maria de Mello Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras,
1989. Título original: Costume and Fashion: a concise history.
LEVENTON, Melissa. História Ilustrada do Vestuário: um estudo da
indumentária, do Egito Antigo ao final do século XIX com ilustrações
dos mestres Auguste Racinet e Friedrich Hottenroth. São Paulo:
Publifolha, 2009.
LIMA, Luciana. Pirataria em Xangai tem endereço e alvará de
funcionamento. 06 maio 2010. Agência Brasil: empresa Brasil de
comunicação. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/
noticia/2010-05-06/pirataria-em-xangai-tem-endereco-e-alvara-defuncionamento>. Acesso em: 17 dez. 2011. Sem página.
LIPOVETSKY, Gilles. Luxo eterno, luxo emocional. In: ______; ROUX,
ELYETTE. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas.
Traduzido por Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras,
2005. Título original: Le luxe éternel: de l’âge du sacré au temps des
marques.
______. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades
modernas. Traduzido por Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia
das Letras: 2009. Título original: L’Empire de l’éphémère: la mode et
son destin dans les sociétés modernes.
LÖBACH, Bernd. Design Industrial: bases para a configuração dos
produtos industriais. Traduzido por Freddy Van Camp. São Paulo:
Editora Blucher, 2001. Título original: Industrial design: Grundlagen
der Industrieproduktgestltung.
LODDI, Laila Beatriz da Rocha. Casa de bricolador(a): cartografias de
bricolagens. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação
em Cultura Visual (PPGCV), Faculdade de Artes Visuais (FAV),
Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, 2010.

116

REFERÊNCIAS

LOPES, Humberto Pinheiro. Apocrifopatia: um olhar crítico entre arte e
moda através de um ato performático. In: ENCONTRO CENTRO-OESTE
DE DESIGN DE MODA (ECOM), 4, 2010, Goiânia. Anais do 4º Encontro
Centro-Oeste de Design de Moda. Goiânia: Faculdade de Artes
Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2010a. 1 CD ROM. Sem página.
______. Correlatos de Apocrifopatia. Trabalho de conclusão de curso
(monografia). Curso de Estilismo e Moda, Instituto de Cultura e Arte
(ICA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 2009.
______. O que pensar das cópias? Deslocamentos, ziguezagues e
chafurdos em trajetórias de uma pesquisa. In: COLÓQUIO DE MODA,
7, 2011, Maringá. Anais do 7º Colóquio de Moda. Maringá: Centro
Universitário de Maringá (CESUMAR), 2011. Sem página.
M., Beatrice. Apoteose o caso da mulher-Valentim. Beatrice M.
[s.l.], 07, fev. 2011. Disponível em: <http://tititi.globo.com/platb/
beatricem/2011/02/07/apoteose-e-ocaso-da-mulher-valentim/>.
Acesso em: 11 out. 2011. Sem página.
MARQUES, Susana Lourenço. Cópia e apropriação da obra de arte na
modernidade. Dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação
(Variante Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias). Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (UNL),
Lisboa, 2007.
MARTINELI, Fernanda Casagrande. A sacralização da marca e a
pirataria: comunicação e sociabilidade nas práticas de consumo de
bens piratas. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação
em Comunicação e Cultura, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Rio de Janeiro, 2006.
MARTINS, Raimundo. A cultura visual e a construção social da arte, da
imagem e das práticas do ver. In: OLIVEIRA, Marilda Oliveira de (org.).
Arte, educação e cultura. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2007.
______. Aconchegos entre arte e imagem, cultura e ensino. In:

117

REFERÊNCIAS

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM
ARTES PLÁSTICAS (ANPAP), 19, 2010, Cachoeira. MARTINS, Maria
Virginia Gordilho; HERNANDÉZ, Maria Hermínia Oliveira (orgs.).
Anais do 19º Encontro da Associação Nacional de pesquisadores
em Artes Plásticas. Salvador: EDUFBA, 2010, pp. 2405-2416. Disponível
em:
<http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/ceav/raimundo_
martins_da_silva_filho.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2011.
______. Cenas contemporâneas da cultura visual: quando instabilidade
e incerteza nos ajudam a pensar a educação. In: ENCONTRO DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS
(ANPAP), 17, 2008, Florianópolis. Anais do 17º Encontro da Associação
Nacional de pesquisadores em Artes Plásticas. Florianópolis, 2008,
pp. 1355-1366. Disponível em: <http://www.anpap.org.br/anais/2008/
artigos/123.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2011.
______. Das belas artes à cultura visual: enfoques e deslocamentos.
In: ______ (org.). Visualidade e educação. Goiânia: Funape, 2008
(Coleção Desenredos, 3), pp. 25-35.
MELLO, Márcia Couto; SILVA, Ariadne Moraes. Transterritorialidades,
modas e espaço urbano. In: MESQUITA, Cristiane; PRECIOSA, Rosane
(orgs.). Modas em ziguezague: interfaces e expansões. São Paulo:
Estação das Letras e Cores, 2011, pp. 53-63.
MENDONÇA, Míriam da Costa Manso Moreira de. A moda brasileira
revisitada: desenterrando raízes. In: MARQUES FILHO, Adair; ______.
Modos de ver a moda. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2010, pp. 113-121.
______. Moda: tensão entre arte e mercado. In: SEMINÁRIO NACIONAL
DE PESQUISA EM CULTURA VISUAL, 3, 2010, Goiânia. Anais do III
Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura Visual: reinvenção do
humano. Goiânia: Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade
Federal de Goiás (UFG), 2010. 1 CD - ROM. ISSN: 1983-1919. Sessão de
artigos, pp. 594-605.
______. O reflexo no espelho: o vestuário e a moda como linguagem
artística e simbólica. Goiânia: Editora UFG, 2006.

118

REFERÊNCIAS

______. Palco de espelhos: o espetáculo da moda. Tese de doutorado.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2004.
MESQUITA, Cristiane Ferreira. Incômoda moda: uma escrita sobre
roupas e corpos instáveis. Dissertação de mestrado. Programa de PósGraduação em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP), São Paulo, 2000.
______. Pistas para um método ziguezague: trajetos entre fluxos
vestíveis e design de moda. In: COLÓQUIO DE MODA, 6, 2011, Maringá.
Anais do 6º Colóquio de Moda. São Paulo: Universidade Anhembi
Morumbi, 2010. Sem página.
______. Políticas do vestir: recortes em viés. Tese de doutorado.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo, 2008.
______. Moda contemporânea: quatro ou cinco conexões possíveis.
1 ed. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2010 (Coleção moda e
comunicação).
MILLER, Maria Alice. Original e cópia. Safira Sedas. [s.l.], 01 mar. 2011.
Disponível em: <http://www.safirasedas.com.br/blogue/2011/03/
original-e-copia/>. Acesso em: 12 out. 2011. Sem página.
MITCHELL, W. J. T. Como caçar (e ser caçado por) imagens: entrevista
com W. J. T. Mitchell. E-Compós: Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Brasília, v. 12, n. 1, pp.
1-17, jan./abr. 2009. Entrevista concedida a Daniela B. Portugal e Rose
de Melo Rocha. Disponível em: <http://www.compos.org.br/seer/
index.php/e-compos/article/view/376/327>. Acesso em: 21 mar.
2011.
______. Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. Estudios
Visuales: ensayo, teoría y critica de la cultura visual y el arte
contemporáneo, n. 1, pp. 17-40, nov. 2003. Disponível em: <http://
www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf>. Acesso
em: 12 nov. 2010.

119

REFERÊNCIAS

______. What do pictures “really” want? October, v. 77, pp.71-82,
Summer, 1996. Disponível em: <http://digitalhistory.concordia.ca/
courses/historicalmethods/wp-content/uploads/jwtmitchell.pdf>
Acesso em: 20 nov. 2011.
NAKAO, Jum. A costura do invisível. São Paulo: Editora Senac São
Paulo, 2005.
OFICINA DA MODA. Conheça o árduo trabalho dos críticos de moda.
[s.l.], 16, jan. 2010. Disponível em: <http://www.oficinadamoda.com.
br/moda/entrevista/conheca+o+arduo+trabalho+dos+criticos+de+mo
da/8229/>. Acesso em: 11 out. 2011. Sem página.
ORLANDI, Luiz, B. L. Acerca do ziguezaguear. In: PRECIOSA, Rosane;
MESQUITA, Cristiane (org.). Moda em ziguezague: interfaces e
expansões. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011. Cap. 1, pp. 1322.
OTSUKA, Emerson [Entrevista publicada em 31 de janeiro de 2011 na
internet]. Disponível em:<http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticia
s/?c=3248&t=SPFW+conta+com+mais+celebridades+no+terceiro+dia>.
Acesso em: 14 fev. 2011.
PINHEIRO, Daniela. Cópia + imita + plagia = roupa nova: a equação
de alguns estilistas brasileiros para criar o que se vê nas passarelas.
Revista Piauí. Rio de Janeiro: Editora Alvinegra, 9 ed., sem página, jun.
2007. Disponível em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-9/
coisas-da-moda/copiaimitaplagiaroupa-nova>. Acesso em: 27 mar.
2011.
PRADA, Juan Martín. La creatividad de la multitud conectada y el
sentido del arte en el contexto de la Web 2.0. Estudios Visuales. [s. l.]:
n, 5, pp. 66-79, jan. 2008. Disponível em: <http://estudiosvisuales.net/
revista/pdf/num5/prada_20.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011.
PRECIOSA, Rosane. O design de moda como potência de um
experimento. Conexão: comunicação e cultura. Caxias do Sul, Educs,
v. 5, n. 10, pp. 144-153, jul-dez. 2006.

120

REFERÊNCIAS

______. Pensar a moda brasileira como um lugar de contaminações:
algumas reflexões preliminares. In: COLÓQUIO DE MODA, 5, 2009,
Recife. Anais do 5º Colóquio de Moda. Recife: Faculdade de Boa
Viagem, 2009. Sem página.
______. Pensar o texto acadêmico como produção de subjetividade:
anotações preliminares. In: COLÓQUIO DE MODA, 7, 2011, Maringá.
Anais do 7º Colóquio de Moda. Maringá: Centro Universitário de
Maringá (CESUMAR), 2011. Sem página.
______. Rumores discretos da subjetividade. Tese de doutorado.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo, 2002.
______; AVELAR, Suzana. Moda sob a ótica da disciplina e do
controle: algumas considerações. Cienc. Cult., v. 62, n. 2, pp. 26-28,
2010. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v62n2/
a12v62n2.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2011.
______. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de
vida. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005 (Coleção moda e
comunicação).
______; MESQUITA, Cristiane (org.). Moda em ziguezague: interfaces
e expansões. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011.
RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. A cidade e a moda: novas
pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, século XIX. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 2002.
RG. Vestido de Angelina Jolie é o mais copiado para o Ano Novo. O
Fuxico online. [s.l.]: 30 dez. 2010. Disponível em: <http://ofuxico.
terra.com.br/noticias-sobre-famosos/vestido-de-angelina-jolie-e-omais-copiado-para-o-ano-novo/2010/12/30-94151.html>. Acesso em:
20 nov. 2011. Sem página.
RIZZO, Sérgio. Filme “1,99”, de Marcelo Masagão, investiga
consumismo. Folha Online. [s.l.]: 19 mar. 2004. Disponível em: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u42536.shtml>. Acesso
em: 30 out. 2011. Sem página.

121

REFERÊNCIAS

ROLNIK, Suely. Pensamento, corpo e devir: uma perspectiva éticoestético-política no trabalho acadêmico. Caderno de Subjetividade.
São Paulo: Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC/SP, v. 1, n. 2, pp. 241251, set./fev. 1993.
______. Políticas da hibridação: evitando falsos problemas. In:
MESQUITA, Cristiane; PRECIOSA, Rosane (orgs.).
Moda em
ziguezague: interfaces e expansões. São Paulo: Estação das Letras e
Cores, 2011, pp. 213-223.
RONDON, Rodolfo Ponzin; BRANDÃO, Ludmila. Imagens publicitárias:
subalternidade criativa no camelódromo. In: SEMINÁRIO NACIONAL
DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL, 4, 2011, Goiânia. Anais
do IV Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual:
ética, estética e metodologia na pesquisa de arte e imagem. Goiânia:
Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás
(UFG), 2011. 1 CD-ROM. Sessão de artigos, pp. 1279-1290.
SARAMAGO, José. A caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SBT online. SPFW conta com mais celebridades no terceiro dia.
[São Paulo], 31 jan. 2011. Disponível em: <http://www.sbt.com.br/
jornalismo/noticias/?c=3248&t=SPFW+conta+com+mais+celebridades
+no+terceiro+dia>. Acesso em: 14 fev. 2011. Sem página.
SMITH-SHANK, Deborah L. Representação, significado e cultura visual:
figuras irlandesas de Sheela-Na-Gig. In: MARTINS, Raimundo (Org.).
Visualidade e educação. Goiânia: Funape, 2008 (Coleção Desenredos,
3), pp. 57-69.
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século
XIX. São Paulo, Companhia das Letras, 1987.
STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupas, memória, dor. 2. ed.
Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
Título original: Marx’s coat; Worn world: clothes, mourning and the
life of things.

122

REFERÊNCIAS

TERRA ONLINE. ‘Insensato’: Paula demite Leila e copia suas criações.
[s.l.], 22 jul. 2011. Disponível em: <http://diversao.terra.com.br/tv/
noticias/0,,OI5255695-EI12993,00-Insensato+Paula+demite+Leila+e+co
pia+suas+criacoes.html>. Acesso em: 14 out. 2011. Sem página.
TOURINHO, Irene; MARTINS, Raimundo. Circunstâncias e ingerências
da cultura visual In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (org.).
Educação da cultura visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed.
da UFSM, 2011, pp. 51-68.
UOL. Melissa acusa marca de Madonna de plágio. [s.l.]: 27 jan. 2011a.
Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/moda/ultimas-noticias/
redacao/2011/01/27/melissa-acusa-marca-de-madonna-de-plagio.
htm>. Acesso em: 25 out. 2011.
______. Hermès processa fast-fashion brasileira 284 por plágio de
bolsa. [s.l.]: 27 jan. 2011b. Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/
moda/ultimas-noticias/redacao/2011/01/21/hermes-processa-fastfashion-brasileira-284-por-plagio-de-bolsa.htm>. Acesso em: 25 out.
2011.
VÍRGULA. Lady Gaga alfineta crítica de moda do New York Times. [s.l.]:
02 set. 2011. Disponível em: <http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/
lifestyle/2011/09/02/283499-lady-gaga-alfineta-critica-de-moda-donew-york-times>. Acesso em: 11 out. 2011. Sem página.
WIGHAM, Helen. Sarah Burton. Vogue British online. [Londres], 01
jun. 2011. Disponível em: <http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/
sarah-burton>. Acesso em: 20 out. 2011. Sem página.
YAHN, Camila. Copy + Paste: nova lei vai defender criações originais
nos EUA. Fashion Forward online. [s.l.]: 21 jul. 2011. Disponível em:
<http://ffw.com.br/noticias/tag/ps1-bag/>. Acesso em: 25 out. 2011.
Sem página.

Filmografia e videografia
1,99: um supermercado que vende palavras - Marcelo Masagão, 2003, 72 min.

123

REFERÊNCIAS

Carlota Joaquina: Princesa do Brazil - Carla Camurarti, 1995, 100 min.
Cinderela (Cinderella) - Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred
Jackson, 1950, 72 min.
Como era gostoso meu francês - Nelson Pereira dos Santos, 1970, 84 min.
Mas isto é moda? sentidos do vestir no contemporâneo - Cristiane Mesquita
e Kiko Goifman. Produção: PaleoTV, São Paulo, 1997.
O diabo veste Prada (The Devil wears Prada) - David Frankel, 2006, 109
min.
Para sempre Cinderela (Ever After: a Cinderella Story) - Andy Tennat, 1997,
121 min.
Prêt-à-porter (Ready to Wear) - Robert Altman, 1994, 113 min.
Uma linda mulher (Pretty Woman) - Garry Marshall, 1990, 119 min.
Zoolander - Ben Stiller, 2001, 89 min.

Magazines
CONECTIVA MODA. Goiânia: RCO, ano I, n. 01, mar./abr./maio 2007.
GO! Moda e comportamento. Goiânia: Talento Assessoria e Consultoria
Ltda., ano I, n. 00, [200-].
SALSA RENEWS, n. 5, Fall/Winter, 2011.
VEST MODA: Goiânia: Vest Publicidade, ano 1, 1 ed., pp. 18-19,
2008/2009.
______. Goiânia: Vest Publicidade, ano 2, 2 ed., p. 5, 2009/2010.
VITRINNE DA MODA. Guia oficial da moda goiana. [Goiânia], 9 ed.,
2010.

124

REFERÊNCIAS

Sites
http://msn.lilianpacce.com.br/
http://regina.guerreiro.blog.uol.com.br/
models.com
www.ckz.com.br
www.closetonline.com.br
www.oestilo.com.br
www.profissaomoda.com.br

125

GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO

alencarino. Temo referente ao romancista José de Alencar, natural
do Ceará. Este adjetivo engloba ironicamente a cultura onde o escritor
nasceu, devido à fama que fez ao descrever teluricamente sua terra
natal em parte de suas obras.
Apocrifopatia. Doença que acomete designers de moda de fábricas
de pequeno e médio porte, cujo destino resume-se em ter de copiar
produtos de outros colegas com maior destaque social que eles.
bolso falso. Existe somente como adorno, apresentado linhas com o
corte do formato de um bolso verdadeiro.
book de tendências. Catálogo de imagens de roupas, acessórios,
calçados, aplicações etc. comercializado para empresas de confecções
com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de produto. Pode ser
acompanhado de seções impressas com imagens selecionadas que
resumem a ideia do conjunto de imagens catalogadas ou até mesmo
apresentam uma projeção com reproduções confeccionadas dessas
imagens.
bordado industrial. Tipo de bordado elaborado por um processo
mecanizado utilizando máquinas.
casas de botões. Os espaços dos quais os botões são enfiados nas
roupas.
chafurdo. Metodologia de prática ziguezagueante, que vai de
um ponto a outro, acumulando elementos conflituosos de uma
trajetória anterior que passa a acolher as surpresas e descobertas das
experiências escarafunchadas pelos mesmos percursos precedentes,
interagindo com histórias pessoais.
chita. Tecido feito de algodão estampado a cores.
cós. Tira de pano que rodeia a cintura.
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costura. Cf. montagem. Grafado em maiúsculo, refere-se a haute
couture ou Alta-costura.
desenho vetorial. É um tipo de imagem produzida a partir de
descrições geométricas de formas, curvas, polígonos, textos etc.,
vetores matemáticos que o descrevem.
desenho vetorizado. Cf. desenho vetorial, ilustração vetorial e
ilustração vetorizada.
desfile conceitual. Tipo de desfile onde o conceito é revelado
mediante a concepção de uma obra artística.
filigrana. Desenho, geralmente feito de bordado, que se situa nos
bolsos traseiros.
haute couture. Em francês, siginifica Alta-costura, tipo de criação em
escala artesanal que fabrica modelos exclusivos para clientes de poder
aquisitivo muito alto.
hennin. Cone alto e pontiagudo estruturado com arames usado na
cabeça de mulheres no período gótico.
ilustração vetorial. Cf. desenho vetorial, desenho vetorizado e
ilustração vetorizada.
ilustração vetorizada. Cf. desenho vetorial, desenho vetorizado e
ilustração vetorial.
lantejoulas. Pequenos discos milimétricos decorativos de variadas
cores com um aspecto geralmente brilhante.
look. Palavra de origem inglesa que designa uma ordenação de peças e do
visual que pode incluir maquiagem e acessórios, compondo um visual.
modinha. Artigo confecionado a partir de informações obtidas
das mídias que difundem comunicação de massa a um público
consumidor “entusiasmado” pelos modismos divulgados por estes
meios de comunicação. O termo pode se referir também ao ramo que

128

GLOSSÁRIO

confecciona esse tipo de peça.
montagem. Costura.
overloque, ponto. Do inglês overlock (algo semelhante a
“completamente fechado”). Tipo de ponto que une e arremata ao
mesmo tempo, cortando os possíveis restos desfiados da borda dos
tecidos costurados.
pala. Recorte adicionado a uma peça.
pedal. Objeto que, ao ser pressionado com o pé, propulsiona a
velocidade do motor de uma máquina de costura e ativa o movimento
que faz subir e descer uma agulha.
pence. Pequena dobradura costurada que auxilia no ajuste da peça ao
corpo.
serigrafia. Também chamado de silk-screen, é um processo de
impressão no qual a tinta é vazada – pela pressão de um rodo ou um
puxador – por meio de uma tela esticada em um bastidor. Cf. silk.
strass. Pequenas aplicações em forma de pedras brilhantes.
silk. Cf. serigrafia.
tag. Aplicação normalmente feita em tecido ou em outro material
como plástico ou couro que possui informações como o logotipo e o
slogan da marca de uma peça.
trama. Fio de orientação horizontal que forma um tecido.
urdume. Fio de orientação vertical que formam um tecido.
ziguezague, ponto. Ponto de chuleio utilizado para realizar
acabamentos nas extremidades do tecido, impedindo que se desfiem,
além de pregar e coser casas de botões (os espaços onde os botões são
enfiados nas roupas).
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Siglas
Cikatriz Jeanswear
CKZ
Dragão Fashion Brasil
DFB
Faculdade de Artes Visuais
FAV
São Paulo Fashion Week
SPFW
Sindicato das Indústrias de Vestuário do Estado de Goiás
SINVEST
Sindicato dos Assessores de Moda de Goiás
Sindasgo
Sistema Brasileiro de Televisão
SBT
Universidade Federal de Goiás
UFG
Universidade Federal do Ceará
UFC
Vizzon Jeans Wear
VZN

Imagens
1 e 2 Apocrifopatia. Fotografia de Lucas Moura (2009).
p. 15
3 A costura do invisível. Fonte: Monolitho Arquitetura e urbanismo.
p. 24
4 Montagem sobre a minha primeira ideia a respeito da cópia. Autoria
própria e de Sarah Ottoni (2012).
p. 26
5 O cavalo e as lojas. Fonte: acervo pessoal (2010).
p. 28
6 e 7 Feira da Lua. Fonte: acervo pessoal (2012).
p. 30
8 Certo e errado. Fonte: Certo e errado: veja se as pessoas sabem
fazer sobreposições de roupas. 22 ago. 2011. R7 entretenimento.
Disponível em: <http://entretenimento.r7.com/moda-e-beleza/
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noticias/certo-e-errado-veja-se-as-pessoas-sabem-fazersobreposicoes-de-roupas-20110822.html>. Acesso em: 4 fev. 2012.
p. 34
9 Fotos mostram Catherine... Fonte: G1.
p. 36
10 Fraude ou espionagem industrial? Fonte: Globo.com.
p. 41
11 A original da Proenza Schouler, acima, e a possível “inspiração”,
abaixo. Fonte: FFW.
p. 48
12 À esquerda, Melissa dos irmãos Campana; à direita, modelo lançado
pela marca de Madonna. Fonte: UOL.
p. 51
13 À esquerda, bolsa Birkin da Hermès; à direita, o modelo da 284.
Fonte: UOL.
p. 51
14 Produção da VZN com estilo assinado por Leila Santos. Fonte:
catálogo da VZN 2002, fotografia de Vandes Junior.
p. 55
15 Trecho da Av. Bernardo Sayão. Fonte: acervo pessoal (2012).
p. 56
16 Trecho da Av. Bernardo Sayão. Fonte: acervo pessoal (2012).
p. 56
17 Aspecto da Feira Hippie. Fonte: acervo pessoal (2012).
p. 58
18 O ator Guilherme Berenguer (34 cm x 24 cm). Fonte: catálogo de
divulgação da VZN com fotografias de Marcelo Ringo (2008).
p. 69
19 A atriz Deborah Secco (34 cm x 24 cm). Fonte: catálogo de divulgação
da VZN com fotografias de Marcelo Ringo (2008).
p. 69
20 Vestido de Angelina Jolie. Fonte: O Fuxico online.
p. 70
21 Capa do primeiro número da revista Conectiva Moda (26,5 cm x 20 cm).
p. 71
22 Capa do primeiro número da revista Go! Fonte: Fotografia de Graças
Pires e Ana Paula Vilela [200-].
p. 74
23 e 24 Croqui e fotografia da Miss Goiás 2008 Cynthia Oliveira. Fontes:
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designer Leila Santos e site oficial do concurso Miss Brasil.
p. 75
25 Sculpture Ivy. Sinta-se gigante. Campanha Feel Gigantic! Fonte: Salsa
Renews.
p. 86
26 Slim Curves. Sinta-se com curvas. Campanha de 15 anos da CKZ.
Fonte: Catálogo de divulgação da campanha, 2011.
p. 87
27 e 28 Detalhes dos bordados na calça da campanha de 15 anos da
CKZ. Fonte: cedida pela designer Leila Santos.
p.91
29 Desenho vetorial das flores. Fonte: Coffe Denim (CD). [2010]
p. 92
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