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RESUMO 

 

Este artigo apresenta a metodologia do chafurdo utilizada na dissertação 

de mestrado Chafurdos das cópias: histórias da Moda com bandidos e mocinhos, 

nobres e plebeus apresentada no Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual 

(PPGCV) da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). A divisão desse artigo consiste na apresentação da origem da metodologia, 

como ela surgiu, como se desenvolve e como foi aplicada na pesquisa já citada. 
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ABSTRACT 

 

This article presents the metodology called wallow used in Chafurdos das 

cópias: histórias da Moda com bandidos e mocinhos research presented at School of 

Visual Arts at the Goiás Federal University. The division of this paper is to present 

the origin of the methodology, how it came about, how it develops and how it was 

applied in the research cited above. 
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COMO TUDO COMEÇOU 

 

Ao desenvolver minha pesquisa de mestrado (LOPES, 2012), apesar de já 

haver planejado parte do cronograma da investigação e elaborar os respectivos 

objetivos para dar continuidade a ela, restava-me ainda uma dúvida: como fazê-la? 

Ou melhor, que metodologia devo aplicar para ela? Essa pergunta me foi feita, 



mesmo elaborando um pré-projeto com uma possível visibilidade de adequação ao 

programa de pós-graduação que fui selecionado. Sabia que a cultura visual tratava 

diretamente de relações com imagens. Então, inicialmente propus uma pesquisa 

qualitativa que iria analisar a cópia da indústria da Modaii a partir de fotografias da 

publicidade das marcas da cidade de Goiânia, além de realizar entrevistas com os 

designers dessas marcas ao confrontá-los com imagens de suas próprias produções 

(LOPES, 2011).  

Aos poucos, desde minha banca de qualificação, fui percebendo que, 

dentre as várias metas que propus para alcançar meu objetivo geral, percebi que 

havia estipulado muitas delas que gerariam outras pesquisas, desdobrando-se em 

mais diversas, caso eu não contivesse minha sede de curiosidade, levando-me a um 

número maior de caminhos que meus objetivos suportavam. Mesmo assim, por mais 

que obedecesse a meu juízo ao refletir sobre os possíveis problemas que pudessem 

ocorrer devido ao grande número de metas estipuladas, em meio a um tempo 

reduzido para tal façanha cronometrada em 24 meses rigorosamente contados, 

arrisquei um modelo que poderia suprir parte das minhas necessidades. Relacionei 

meu objeto de estudo (trajetórias de produtos copiados em Goiânia) com algumas 

das metas até então estabelecidas, as quais eu as considerava como incômodos 

que atinavam minha existência enquanto pesquisador: minha experiência 

profissional, aspectos da educação superior, da arte, da cultura, do comportamento 

social, enfim, parte de perspectivas relacionadas à minha vida pessoal e a 

elementos de uma trajetória anterior, somadas às peculiaridades de percursos 

encontrados em uma jornada, a qual surgiria por meio da busca proposta. É um 

ziguezague, cortando caminhos, fazendo ressurgir métodos, “bolando” estratégias, 

repensando lugares, coisas, pessoas, modos de ver, modos de vida, subjetividades, 

questionando maniqueísmos, elaborando rizomas, apresentando histórias, 

confrontando olhares de uma cultura visual, caminhos recheados de narrativas que 

vão de um ponto a outro, chafurdando linhas escritas. 

 

O QUE É UM CHAFURDO? 

 

De acordo com a versão online do Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, chafurdo é o mesmo que chafurda. 

 



chafurdaiii 
(derivação regressiva de chafurdar)  
 
s. f. 
1. Lama onde o porco se deita e revolve. 
2. [Depreciativo] Casa ou lugar imundo. = POCILGA 
 
Sinônimo Geral: = CHAFURDEIRO, CHIQUEIRO 
(PRIBERAM ONLINE, sem página) 

 

Tais significados que representam a palavra chafurdo são heranças de 

uma língua parte de uma cultura portuguesa que colonizou terras tupiniquins. Apesar 

de ter seus significados ordenadamente dispostos em um dicionário, o chafurdo, no 

Ceará, encontrou outra forma de definição, diferente daquelas apresentadas por um 

dicionário. 

Quando um cearense sente-se surpreso por algo que ele não espera ter 

acontecido ou ainda vá acontecer, uma descoberta percebida a partir de alguma 

situação específica que se dirige a esse determinado momento, indagando-se sobre 

alguma coisa, ele pode, diante da surpresa que teve, fazer uma pergunta em forma 

de exclamação: “Que chafurdo é esse?!” Esta ocasião é um ápice da impressão que 

teve e é a partir daí que o cearense pretende descobrir o que está ocorrendo 

mediante o espanto somado à pergunta. 

Talvez, a surpresa do cearense possa ter origem relacionada ao fato da 

mesma ocasião ou coisa a que ele se admira parecer com um lugar imundo, uma 

pocilga. Por ser tão surpreendente, tal lugar de repugnância, um chiqueiro cheio de 

bagunça, o chafurdo, é provavelmente comparado pelo cearense a um ato de 

admiração. Assim com a bagunça de um chiqueiro, a surpresa de determinada 

situação é um chafurdo. 

A dimensão territorial do Brasil e a proporção de fluxos – movimentos que 

favorecem uma circulação de pessoas, objetos e informações (BRANDÃO, 2009) – que 

a língua portuguesa percorre no território brasileiro pode oferecer a essa palavra 

outra denominação ou ainda pode ser reconhecida por mais outros lugares além das 

fronteiras cearenses. Contudo, em boa parte do Ceará, ela é adotada dessa forma. 

O fato de eu escolhê-la coincide com a razão de eu ser natural de Fortaleza, capital 

do Ceará. Nascido e criado nessa cidade, sou adepto de uma cultura alencarinaiv 

que faz uso da palavra de forma cotidiana. 

Ao utilizar em minha pesquisa a palavra chafurdo como verbo – chafurdar 

–, procuro me aproximar do sentido figurado que o dicionário apresenta: “Revolver-



se na lama do vício” (PRIBERAM ONLINE, sem página)v. Uma lama que, ao meu ver, 

torna-se uma bagunça viciada, revolvida em meio a um conflito semelhante a uma 

surpresa perceptível, quando uma ocasião extraordinária acontece. O conflito pode 

ser um método corriqueiro para quaisquer pesquisas. Todavia, fiz uso dele de modo 

exacerbado quando as hipóteses que edifico a respeito da cópia na indústria de 

Moda são questionadas de maneira maniqueísta: ora demonstro as cópias como 

agentes da “corrupção” do design de um criador ou facilitadoras de um mesmo 

design que pode alcançar uma amplitude mais massiva, chegando a uma difusão 

que alcance outras classes sociais antes não atingidas. O ápice desse conflito 

encontra-se em uma das divisões temáticas da pesquisa intitulada AFINAL, O QUE 

SÃO AS CÓPIAS? BANDIDAS OU MOCINHAS, HEROÍNAS OU VILÃS? (LOPES, 

2012, p. 99). 

São a partir de conflitos assim que proponho uma interpretação ambígua, 

mas que ao mesmo tempo tenta permitir a discussão de um contorno mais 

“imparcial”, ou melhor, questionador a respeito da cópia, já que não me coloco a 

favor ou contra elas. Apenas apresento ambos os lados dos quais são julgados a 

partir do já citado maniqueísmo presente em uma cultura brasileira que opõe o bem 

e o mau, herança provavelmente disseminada por denominações cristãs, onde a 

presença antagônica entre um lado de salvação e perdição parece guiar outros 

modelos de segregação: rico versus pobre, forte versus fraco, bicha versus homem, 

centro versus periferia etc. e até uns mais reconhecidos e disseminados pela 

indústria de Moda: alto versus baixo, gordo versus magro, bonito versus feio, chique 

versus brega ou ainda original versus cópia. 

A oposição reforça a crítica ao antagonismo que veicula diferenças 

adversas de uma formatação normativa possibilitada por padrões instituídos pela 

mídia. Ao longo da pesquisa, tento diluir essas posições, mostrando que a troca de 

identidades, modos de vida, comportamentos, maneiras de ser e de ver o mundo 

são bem mais possíveis do que uma padronização rígida de modelos possivelmente 

hirtos e inflexíveis. Essa inflexibilidade estaria equiparável aos exemplos já citados 

que são divididos em padrões oposto, diferentes de um universo que nos forma, 

repleto de “turbulentas paisagens” (PRECIOSA, 2005) que vagueiam nosso cotidiano 

através de lances de olhares constituindo uma visualidade vernácula (MITCHELL, 2003) 

prevista pelo contorno de esferas como a publicidade, a fotografia, o cinema, a 

televisão, entre outras possibilidades, com destaque à Moda. 



COMO FUNCIONA A METODOLOGIA? 

 

A partir de uma metáfora, diferenciando as velocidades e os pontos de 

uma máquina de costura industrial e uma doméstica, guio dois segmentos que 

explicam a metodologia: as divisões temática da dissertação e uma condução de 

metas articuladas por ziguezagues que entrelaçam referencial teórico com histórias 

da vida e histórias de filmes, telenovelas e situações previstas em Goiânia. 

Para apresentar como se dirigem essas partes, descrevo as diferenças 

entre as máquinas, ressaltando a facilidade de costurar com uma máquina 

doméstica: mais leve e suave do que a industrial, seu pedal (peça que movida com o 

pé possibilita o movimento de subida e descida da agulha ao acionar o motor de 

uma máquina elétrica ou ao movimentar as engrenagens de uma máquina que não 

necessita de eletricidade) pressionado vagarosamente permite que a velocidade 

seja dosada com mais cuidado. Condicionando a força que se aplica é possível 

acelerar o movimento da máquina, fazendo mais pressão no pedal ou racionando tal 

velocidade ao desejar impor uma força menor. 

Ao contrário de uma doméstica, uma máquina industrial desenvolve um 

caminho de velocidade maior que a outra: ao pressionar o pedal, o motor que 

propulsiona a força da máquina, diferente da doméstica, é mais sensível, pois 

apenas com um toque um tanto leve, a celeridade da industrial é impulsionada sem 

que deva ser pressionado o pedal com tanta força como ocorre na outra máquina. A 

necessidade dessa marcha veloz reside no fato de que a indústria de Moda precisa 

de uma pronta e rápida confecção dos artigos que elabora. Por isso, o ponto de uma 

máquina industrial reta também segue um único percurso direto e contínuo que 

facilita a agilidade de arrematar os lados de uma montagem de peças que devem 

ser unidas pelo ato da costura.  

Distinta da industrial, a doméstica, ao não seguir o modelo de atividade 

mais acelerada, pode ir ao ritmo do usuário que pode utilizá-la, normalmente, com 

fins desiguais a da realidade industrial, feita em escala e em um tempo reduzido e 

mais rápido. Além disso, a possibilidade de pontos da doméstica apresenta-se em 

maior número, pois não depende de uma regularidade formatada para a 

padronização de determinados movimentos que arremata e une partes de uma peça 

a outra. A liberdade que a doméstica possui parece favorecer também à 

diversificação dos pontos que possui. Um desses pontos, opera a função de chuleio, 



cosendo a borda do tecido para que não seja desfiado. Indo de um lado para outro, 

arrematando com ângulos alternados que ora são obtusos, ora são agudos, tal ponto 

consegue unir com mais fixidez as partes desfeitas da beirada do tecido que estão 

se soltando, a fim de que sejam impedidas de se desprenderem mais ainda. Indo e 

voltando, o chamado ponto ziguezague, tenta convergir para um mesmo curso os 

fios que já estão presos àqueles que se desfiam, tornando-os parte de uma mesma 

peça que com fios desfiados e tecidos formam a unidade de uma montagem, a 

tentativa de integração para constituir a base de um acabamento para um artigo de 

vestuário. 

Por meio da analogia da velocidade, encontro um método para escrever 

as divisões temáticas da dissertação: com a mesma propriedade de dosar os 

movimentos realizados no pedal de uma máquina doméstica, numa sutileza que 

pondera uma já citada oscilação mais leve e suave, escrevo as linhas da pesquisa, 

como se fossem ensaios críticos que não tivessem assuntos divididos por capítulos. 

O teor dessa velocidade une-se ao vai e vem do ponto ziguezague: de acordo com o 

movimento de alternância, a leveza das escritas são entrecruzadas com uma 

bibliografia teórica condensada de assuntos acadêmicos e fatos do cotidiano ou da 

mídia televisa. Ao ziguezaguear entre esses extremos, chego a mencionar parte de 

uma cena da regravação da novela Tititi, exibida entre 2010 e 2011 pela TV Globo, 

onde uma das personagens aparece com a cópia de um vestido de uma atriz, caso 

que passa a ser reconhecido no folhetim televiso como um crime de espionagem 

industrial. Daí, faço uma conexão com a História da indumentária e da Moda, em 

que cito o caso lendário do primeiro registro desse “crime”: o roubo do bicho-da-seda 

chinês ordenado pelos mandos da Imperatriz Teodora, esposa de Justiniano I do 

Império Bizantino, que tinha a finalidade com esse intento de quebrar o monopólio 

da indústria da seda na China no início da era cristã.     

“Como reunir os ângulos e as diagonais de nossos recortes, sem abrir 

mão dos atributos do movimento em ziguezague?” (MESQUITA, 2008, p. 171) As 

incidências desses ângulos parecem-me nunca acabar, as diagonais desses 

chafurdos refletem os mesmo ziguezagues propostos por Mesquita: 

 

A perspectiva z vive da possibilidade de intinerâncias e trânsitos entre 
variáveis e planos, de modo que um escape de uma dimensão, angulosa 
em diferentes graus e sentidos, seja capaz de reproduzir retornos 
diferenciais à zona de origem. Esta, por sua vez, também estará disponível 
à variação, pelo próprio movimento que ali se produziu. O ziguezague é 



antes de mais nada, efeito de um movimento que promove um “diferencial 
potencial” (MESQUITA, 2008, pp. 7-8). 

 

Citando Gilles Deleuze, ao se inspirar nos ângulos da letra z, Mesquita 

desenvolve sua tese de doutorado a partir da incidência desse desenho da letra ao 

referir-se à mesma angulação que um ziguezague avança, retomando “a dimensão 

do plano original, depois de ter realizado uma trajetória, incorporando no processo 

aquilo que a própria trajetória implicou” (MESQUITA, 2008, p. 8). Tomo emprestado essa 

forma de visualizar o ziguezague e adentro no que chamo de chafurdo os objetos de 

pesquisa que utilizo para realizar o movimento de ir e voltar, ao buscar em minha 

trajetória de vida, elementos de uma experiência profissional anterior a um trajeto 

atual onde localizo meu olhar em uma direção, às vezes, contrária à maneira que 

anteriormente pensava. 

 

ENFIM, ENTRE FLUXOS E TRAJETÓRIAS 

 

O encontro de fluxos e trajetórias de épocas diferentes ou de histórias de 

origem diversas (novela, cotidiano ou referencial teórico) são depositados em 

divisões temáticas, também chamadas de chafurdos, como a metodologia, ao utilizar 

o ziguezague, acumulando elementos conflituosos de trajetos antecedentes. Os 

chafrudos além de explicarem os conflitos que fui percebendo são também o clímax 

que compartilha a dissertação em tópicos: em quatro chafurdos diferentes, analiso 

uma situação que mais me chamou a atenção. Seguindo a ordem de aparição, 

assim são nomeados: 1º CHAFURDO: O CAVALO E AS LOJAS, analisando as 

diferenças maniqueístas percebidas em imagens a partir de cenas da capital goiana; 

2º CHAFURDO: PRINCESA PIOLHENTA, demonstrando aspectos antropofágicos 

da cultura brasileira; 3º CHAFURDO: ROLIÚDE FASHION, atentando para as 

imagens da publicidade de personalidades famosas que circulam entre Goiânia e os 

pólos de moda com destaque na mídia brasileira, como o do Rio de Janeiro e o de 

São Paulo; e por fim, o 4º CHAFURDO: SALSA COM CICATRIZES, onde observo 

noções de produtos reproduzidos a partir de duas marcas, ao envolverem-se no 

processo da indústria da cópia. 

Ao me colocar entre fronteiras da concepção de realidade entre princípios 

opostos, como original versus cópia, vou pouco a pouco apresentando indícios de 

trocas de informações entre esses modelos antagônicos ao diluir uma rigidez de 



apresentá-los, ressaltando que um exemplar original já pode ter elementos copiados 

de outros padrões (como algumas calças que apresentam desenhos bordados 

retirados de outra fonte de pesquisa) e que a cópia também pode absorver novos 

elementos ao se diferenciar do modelo que reproduziu, quando modifica uma linha 

do desenho, o tipo do tecido, a tonalidade da cor etc. 

O chafurdo aplica-se, sobretudo, para uma metodologia onde as práticas 

subjetivas reconhecidas a partir dos conflitos que opõem ideias, sentimentos, 

desejos, situações, ocasiões etc., possam ser questionados com o intuito de 

confrontar modelos condenados por uma prática historicamente discriminada, como 

ocorre com a reprodução de produtos de moda, as famigeradas cópias. 
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