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Resumo. Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado em Ciências Sociais 
sobre a configuração do setor industrial de moda na cidade de Cianorte/PR, a partir do 
século XXI, problematizando especialmente as práticas dos agentes atuantes nesse 
contexto específico: costureiras (os), empresários(as) e estilistas. O objetivo é 
discorrer sobre as interpretações a respeito das disputas e estratégias articuladas no 
interior da indústria de moda desta cidade, utilizando como referencial teórico, 
sobretudo, os conceitos de campo, habitus e poder simbólico, de Pierre Bourdieu e 
como abordagem metodológica a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo que 
consistiu no uso da técnica ‘observação participante’ numa indústria de moda de 
Cianorte, além da coleta de dados, e entrevistas com agentes do setor.  As análises 
revelaram tensões entre os pesquisados, que utilizam de estratégias em prol da 
distinção, que constitui o princípio gerador das práticas, pois é por meio delas que 
objetivam assumir posições ainda não ocupadas.  

Palavras-chave: indústria de moda; disputas; estratégias; Cianorte-PR. 

 

Abstract. This article is part of a master's thesis in Social Sciences about the 
configuration of fashion industry in Cianorte city, PR, from the twenty-first century, 
especially, questioning the agent’s practice active in this particular context: 
seamstresses, entrepreneurs and designers. The goal is to discuss the interpretations 
of disputes, strategies and symbolic power articulated within the fashion industry of 
this city, using as a theoretical fundation, especially the Pierre Bourdieu’s concepts of 
field, habitus and symbolic power. It was used by method, the bibliographical research 
and fieldwork, that consisted of the use of the 'participant observation' technique in 
Cianorte fashion industry, as well as data collected, and interviews with industry 
players. Analyses revealed tensions among those surveyed, that used distinction 
strategies, that makes the operative principle of the practices because it is through it, 
it is intended to take positions not yet occupied. 
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1. Introdução 

 

Como objeto de pesquisa, de fato, a moda é um fenômeno completo, pois propicia um 
discurso histórico, econômico, etnológico e tecnológico, sendo também um sistema de 
signos por meio do qual o ser humano esquematiza a sua posição no mundo e a sua 
relação com ele (BARNARD, 2003). Por meio da moda é possível interpretar as 
vertentes de uma estruturação simbólica própria de uma determinada cultura. Nesse 
sentindo, este artigo busca discorrer sobre as disputas, estratégias e poder simbólico 
articulados no interior da indústria de moda de Cianorte, apresentando algumas 
interpretações a respeito desse espaço social capturadas no discurso dos agentes e na 
pesquisa de campo oriunda de uma dissertação de mestrado que procurou, em 
resumo,  compreender a configuração do setor industrial da moda na cidade de 
Cianorte/PR, tendo como aporte teórico, sobretudo, os conceitos de campo, habitus e 
poder simbólico de Pierre Bourdieu. 

De acordo com a pesquisa de campo, verificou-se estratégias dos agentes envolvidos 
com o setor em se posicionarem em melhor posição neste espaço. Essas estratégias, 
na grande maioria das vezes, estão ancoradas no capital simbólico que, por vias 
diretas ou não, dá suporte para o sentido do jogo nesse contexto, redesenhando as 
disposições e atuação no mesmo. De acordo com Bourdieu (1989), sentido do jogo 
trata-se do sentido que conduz a dinâmica de um espaço social, do motivo pelo qual 
os agentes negociam e se posicionam em um campo.  De fato, as relações sociais não 
se pautam apenas de formas tradicionalmente estruturadas, como numa hierarquia 
empresarial, por exemplo, em que presidentes, diretores e cargos de confiança estão 
no topo da pirâmide e os assalariados na base. Há, além dessa dinâmica, um processo 
que redesenha as relações dos agentes em um campo; razões objetivamente 
simbólicas também influenciam as negociações dos mesmos que, envolvidos em uma 
atmosfera própria e entendida de forma profunda somente por aqueles que pertencem 
e convivem com o contexto, são capazes de condicionar práticas e habitus muito 
particulares.  O habitus, segundo Bourdieu (1996) são os princípios geradores das 
práticas distintas e distintivas dos agentes em um espaço social.  Ele interfere na ação 
dos agentes, mesmo involuntariamente, pois já está incorporado. Ele conduz a um 
diagrama de pensamento e logo de ação que não só opera como também coage e 
delimita a manifestação social dos agentes no contexto em que estão inseridos, como 
estruturas objetivas, que confabulam para uma certa ordem da estrutura social de 
determinado campo (BOURDIEU, 1996). O campo para Bourdieu (2001) consiste em 
um espaço de lutas onde ocorrem as relações e disputas entre os sujeitos, grupos e 
estruturas sociais, configurando um microcosmo social, dinâmico, que obedece a leis 
próprias, repleto de negociações que articulam as posições dos sujeitos – para 
Bourdieu, agentes desse espaço. Esse autor entende que “[...] os campos não são 
estruturas fixas. São produtos da história das suas posições constitutivas e das 
disposições que elas privilegiam” (BOURDIEU, 2001, p. 129).  

Cianorte, cidade do noroeste do estado Paraná, locus da pesquisa, foi fundada em 
1953, inicialmente tendo grande parte de suas atividades voltadas a agricultura, 
especialmente a produção cafeeira. Em 1975, devido a geadas e problemas climáticos 
que dizimaram a agricultura da região, houve uma mudança no eixo econômico e 
social da cidade, que a partir de então, pela iniciativa de alguns empresários passou a 
ter seu desenvolvimento econômico/industrial voltado à produção de vestuário, que 
atualmente é o ramo de atividade mais representativo economicamente na cidade, o 
que lhe conferiu o título de ‘A Capital do Vestuário’ no início da década de 1990 
(CIOFF, 1995).  
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2. Indústria de moda de Cianorte: disputas, estratégias e poder 
simbólico 

Nos últimos 40 anos, a cidade de Cianorte tem se estabelecido econômica e 
industrialmente sob a indústria do vestuário e moda. No município, de acordo com a 
pesquisa, os agentes envolvidos com o setor industrial da moda, primeiro conceberam 
a moda como simples reprodução de mercadorias, produzindo inicialmente produtos 
para outras empresas, no sistema faccionista private label.  Depois entenderam a 
dinâmica do setor, suas estratégias competitivas e que se atrelar ao modo vigente de 
produção novos ativos seria uma forma de perpetuar a atividade no mesmo, 
estruturar sua estrutura com status particulares do universo da moda, estes 
adaptados à cultura produtiva local. 

Há a busca pelo reconhecimento e posição da cidade como criadora de moda, algo 
considerado importante para os envolvidos com o setor. Os agentes utilizaram e 
utilizam de diversas estratégias, consideradas por eles práticas importantes para 
alcançar este objetivo. Uma vertente considerada importante pelos entrevistados, 
(entre eles o pioneiro da indústria do vestuário na cidade, professores de ensino 
superior em moda, representante do sindicato dos trabalhadores deste setor, 
representante do poder público municipal, empresários (as), estilistas, costureiras 
(os), faccionistas, etc) foi a inserção de estilistas nas indústrias que até o final do 
século XXI provinham de outras cidades e estados e eram minoria nas empresas da 
cidade. Deste modo, as indústrias em parceria com o governo municipal buscaram 
formas de criarem cursos superiores em moda na cidade, objetivo este alcançado em 
2002 com a criação dos cursos de moda da Universidade Estadual de Maringá e do 
curso em Design de moda da Universidade Paranaense.  Assim, desde o início do 
século XXI, a presença de estilistas nas indústrias passou a ser gradativamente maior, 
estes buscaram impor sua forma de desenvolver moda, utilizando sobretudo do seu 
capital cultural1 e posteriormente simbólico para construir uma crença sobre seu valor 
dentro do ambiente de trabalho, tendo como estratégia inicial sua ascensão e depois a 
manutenção de sua posição nele, o que ocasionou conflitos com os demais agentes já 
pertencentes a este contexto, em especial aqueles pertencentes aos setores 
operacionais, como a(o) costureira (o), por exemplo.  

No ambiente produtivo/fabril da indústria de moda de Cianorte, reconhecimento talvez 
seja uma das palavras mais apropriadas para definir o sentido do jogo. Tal 
reconhecimento está alicerçado na intenção dos agentes por se estabelecerem em 
uma posição vantajosa, conferindo-lhes alguns privilégios, embora ser reconhecido 
seja uma tarefa árdua para muitos deles, que por vezes sequer concebem a 
possibilidade de negociar sua posição. Há o discurso de que todos são importantes 
para o processo, com igual valor para que o desenvolvimento da moda criada na 
indústria aconteça, o que faz sentido, quando observado a interligação entre todas as 
etapas do processo produtivo. Apesar disso, embora seja pertinente o discurso e, 
segundo os envolvidos, importante para que os agentes se sintam parte do processo e 
se motivem a produzir mais e melhor, essa teoria, quando analisada na pesquisa de 
campo, se apresenta apenas como conjectura para manter o setor produtivo 
funcionando freneticamente e não em ações realmente em prol de um equilíbrio entre 
as diferentes posições. 

Aos funcionários dos setores operacionais, chamados pelos entrevistados ‘chão de 
fábrica2’ é conferida uma realidade muita próxima à de qualquer setor altamente 

                                           

1 Capital cultural consiste em um principio de diferenciação, relacionado a um capital com base cognitiva, 
simbólica, como uma força, um poder de determinados agentes em um campo social, como por exemplo, o 
diploma (BOURDIEU,1996). 
2 Chão de fábrica é uma expressão/nomenclatura utilizada para se referir a funcionários que executam 
tarefas operacionais/produtivas em uma indústria. 
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produtivo, independente de ser de moda ou não: horários e metas a cumprir, pressão 
com relação à produtividade, em alguns ambientes postos de trabalho insalubres e 
com condições precárias. De fato, mesmo com a intenção da empresa pesquisada em 
valorizar, por meio do discurso e de algumas ações, o(a) trabalhador(a) dos setores 
operacionais, o termo ‘chão de fábrica’ revela, de forma clara, as nuances do cotidiano 
deste (costureira(o), cortador(a), arrematador(a), auxiliar de produção, de lavanderia 
etc.)  que é visto(a) como máquina humana, computadorizado(a) como número, pela 
sua capacidade de produzir determinada quantidade de produtos por hora. Ele(a) está 
na base, no ‘chão’ da estrutura hierárquica tradicional, bem como da estrutura 
simbólica desse contexto, o que demonstra  um potencial de mobilidade baixa  da 
posição destes agentes na indústria.  

Ao analisar a estrutura hierárquica tradicional, elaborada de acordo com depoimentos 
e dados oferecidos pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento, composto por 
diretores e filhos dos diretores do grupo de moda pesquisado, verifica-se que trata-se 
de uma estruturação percebida pelos agentes nesse contexto como 
comum/tradicional. A figura abaixo demonstra a visão deles quanto à atual 
configuração da posição de cada departamento, alicerçada no ponto de vista que 
coloca o capital econômico como dominante dentro da estrutura. A diretoria 
financeira, no topo da hierarquia, responde pelos departamentos administrativos como 
contabilidade, contas a pagar, crédito, comercial, estilo e marketing, seguidos dos 
seus respectivos setores. Na concepção dos empresários, esses são os departamentos 
que englobam a parte financeira da indústria, incluindo o estilo que é o principal 
responsável, segundo o entrevistado 1 (2014), empresário, pela sustentabilidade 
econômica. O departamento de estilo e os setores de pesquisa e criação, de acordo 
com os empresários, estão subordinados aos mesmos. A diretoria produtiva é a 
segunda predominante no arranjo concebido e descrito por eles, sendo controladora 
dos departamentos de recursos humanos (RH), corte, costura, lavanderia, 
acabamento, expedição, oficina e pátio, bem como dos setores a eles relacionados. 
Abaixo, na figura 1, a estrutura tradicional dos agentes na indústria pesquisada, 
segundo os entrevistados. 

Figura 1. Estrutura tradicional dos agentes na indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
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No entanto, considerando as análises da pesquisa de campo, a dinâmica e as 
negociações dos agentes, percebo que essa estrutura não se mostra determinante e 
fixa como descrito pelos representantes da alta diretoria da empresa, mas é 
redesenhada, tendo como alicerce as conjecturas simbólicas que operam as posições 
nesse contexto. Conforme ilustrado na figura 2, verifiquei que, na percepção dos 
entrevistados e nas práticas no interior da indústria pesquisada, ao(à) estilista é 
atribuído o mesmo grau de importância que à diretoria; eles estão alinhados em 
posições similares, ou seja, a organização da indústria é reorganizada simbolicamente, 
posicionando o(a) estilista em lugar de destaque, também dominante, enquanto os 
demais agentes, principalmente os considerados ‘chão de fábrica’, permanecem 
imóveis, tendo ainda mais um agente de comando/domínio.  

Em alguns momentos a posição do(a) estilista, pelo seu capital simbólico, é mais 
forte, enquanto em outros momentos a disposição dos diretores financeiro e 
produtivo, detentores do capital econômico, se sobressai. Na direção financeira ocorre 
de modo marcante a influência do departamento de estilo nas decisões dos 
departamentos comercial e de marketing. Existe aceitação, tida como legítima, à 
interferência dos agentes pertencentes aos setores de criação, que direcionam, por 
exemplo, os produtos que serão destaques em uma ação de venda, a temática de uma 
campanha publicitária e a aprovação de algum material de divulgação. Na área 
produtiva, há uma interferência acentuada do departamento de estilo. Os agentes 
envolvidos com os processos de corte, costura, lavanderia e acabamento (somente os 
encarregados dos setores, pois na grande maioria das vezes somente esses agentes 
dos setores produtivos têm a “licença” para se dirigirem ao departamento de estilo) se 
direcionam a ele para formularem parte de suas ações no processo de 
desenvolvimento de produtos. 

De forma diferente dos agentes considerados ‘chão de fábrica’, outros(as) 
trabalhadores(as) do setor produtivo da moda, mas pertencentes à área criativa, 
possuem posição diferente. A expressão para definir esse perfil de agente é 
‘operário(a) dominante’, isso porque o(a) estilista é um(a) operário(a), mas da área 
criativa, sendo assalariado(a), com metas de produção, assim como muitos(as) do 
setor produtivo, mas ele(a) possui um capital considerado valioso nesse contexto, que 
o faz dominante: o conhecimento/feeling criativo em moda.  

De acordo com a figura 2, abaixo, onde foi redesenhado a estrutura hierárquica da 
indústria de moda pesquisada considerando o poder simbólico das relações, é 
demostrado que os trabalhadores do setor produtivo praticamente não tiveram 
mudanças em suas posições, o que não significa que não houve tentativas de 
subversão de suas disposições no campo, mas, sim, que faltaram mecanismos e forças 
percebidas como competitivas para se posicionarem. Trata-se de uma questão 
histórica e cultural, muito além da vontade objetiva daqueles que negociam no social. 
Existe uma atmosfera muito bem definida que condiciona as posições - uma estrutura 
consolidada quanto à posição destes agentes em especifico, que se estabelece 
ancorada na tradição do setor, que articula regras de conduta a serem respeitadas, 
em troca da esperança de reconhecimento e vantagens. 

O habitus é esse principio gerador e unificador que retraduz as 
características intrínsecas e relacionais, isto é, um conjunto de 
escolhas de pessoas, de bens, de práticas. Assim como as posições das 
quais também são diferenciadores. Distintos, distinguidos, eles 
também são operadores de distinções. (BOURDIEU, 1996, p.22) 
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Figura 2 - Estrutura de organização simbólica dos agentes na indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Os pertencentes ao ‘chão de fábrica’ continuam, de forma parecida com o início do 
desenvolvimento da indústria da moda na cidade, a reproduzir um modo de fazer que 
também sofre transformações, embora pequenas, as quais são orientadas por meio 
das mudanças constantes desenvolvidas e implementadas pelos(as) que criam, figura 
que, pelos depoimentos, tem importância reconhecida para a transformação do setor. 
Para Dorfles (1988, p. 13), “[...] é indiscutível que os estilistas são os verdadeiros 
criadores e iniciadores de uma determinada corrente da moda”, pensamento esse que 
se apresenta desde o início do século XXI como marcador das diferenças desse setor 
em Cianorte. Há no contexto do espaço produtivo de moda do município uma conduta 
que pode ser denominada como a “celebrização” acentuada do sujeito comum, pois 
verifica-se a imagem de celebridade/artista que o (a) estilista detém, por ser uma 
figura que exerce uma função considerada mais criativa, de maior status e relevância 
que as outras, mesmo sendo, nesta análise, um sujeito comum neste espaço 
industrial: assalariado, com metas e cobranças sobre seu trabalho (embora mais 
flexíveis), por exemplo. O(a) estilista, dotado(a) de capital cultural e simbólico, por 
vezes é de tal forma dominante na indústria que é responsável pelos ditames da 
mesma, se posicionando no lugar que tradicionalmente seria do(a) 
empresário(a)/dono(a) da empresa (dotado(a) de capital econômico) ou dos cargos 
administrativos mais altos. Neste sentido, pode-se observar uma expressão 
importante do comportamento social, chamado de “modernidade tardia” por Giddens 
(2003), em que este expõe que diferente de uma sociedade tradicional em que a 
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identidade social dos sujeitos está fortemente estruturada na tradição, e aqui pode-se 
dizer em uma certa tradição de gestão empresarial, na modernidade tardia, segundo o 
autor, há uma dinâmica pós tradicional, pois as práticas e conceitos preestabelecidos 
são rompidos, reformulados, “redesenhados”, onde as potencializadas individuais são 
enfatizadas, oferecendo ao sujeito uma identidade mutável e não estática, o que 
propicia uma maior abertura nas possibilidade de posição, ou melhor, de reposição em 
um campo social, que diante de um comportamento menos tradicional possibilita uma 
certa reorganização, embora não tão simples e fácil, de parte de  uma determinada 
estrutura social.  

As negociações, amparadas no capital econômico, são reorganizadas constantemente, 
apoiadas no capital simbólico/cultural de determinados agentes. A convenção de 
vendas do grupo de moda pesquisado, ocorrida nos dias 10,11 e 12 de Dezembro de 
2014, é um exemplo destas constantes negociações ocorridas no setor. Trata-se de 
um evento onde representantes comerciais de todo o Brasil se deslocam até Cianorte 
para se reunir com a diretoria, departamento de marketing e de estilo para 
conversarem sobre os objetivos do próximo ano, bem como ter acesso às palestras do 
departamento de estilo sobre as tendências de moda inseridas na coleção e 
explicações mais detalhadas sobre os produtos, uma forma, segundo o entrevistado 1 
(2014), de preparar os representantes para a venda. 

Nessa convenção as disputas e negociações entre empresários(as) e estilistas e entre 
estilistas-chefe e assistentes de estilo apareceram de forma mais destacada. Esses 
agentes, por estarem inseridos em uma situação esporádica, já que no grupo 
pesquisado esse encontro ocorre apenas uma vez no ano, procuravam marcar sua 
posição como distinta, importante e privilegiada, ou seja, no momento de exposição e 
da possibilidade de exaltação do trabalho realizado, eles sentiram a necessidade de 
marcar território e de legitimarem seu poder. O empresário, por meio do discurso, 
procurava convencer os envolvidos quanto a sua perspicácia na condução dos 
negócios, utilizando, por vezes, o recurso da figura criativa da empresa como um 
valor, como se ela fosse de sua propriedade, dizendo, por exemplo “Nós temos o 
melhor estilista da região”, “O profissional mais gabaritado na criação de jeans é 
nosso!”, estratégia que também objetivava expor que o(a) empresário(a) era dono(a) 
daquilo considerado pelos agentes como importante para o sucesso da empresa: a boa 
criação dos produtos, que possibilitam boas vendas. Assim, para vender a moda, 
os(as) empresários(as) valorizam, no discurso, o(a) estilista e ao mesmo tempo o(a) 
coloca abaixo de sua autoridade. 

Em contrapartida, os(as) estilistas concentravam-se em envolver os(as) 
representantes comerciais em uma atmosfera que pudesse tanto convencer sobre seu 
feeling criativo quanto consolidá-los como criadores, celebridades desse evento e 
detentores de poderes na indústria, o que pode ser exemplificado nas falas como “[...] 
minha inspiração para a criação da coleção”, “[...] eu que defino, que faço as coisas 
acontecerem”, “[...] a gente sabe que é o estilo que traz sucesso para a marca”. 
Compreende-se que a convenção é percebida pelos(as) profissionais da área de estilo 
como uma chance de consagrá-los(as) como artistas e, por esse motivo, eles(as) 
interferiam na organização geral do evento em prol desse objetivo, como na decoração 
do espaço que procurava inserir representantes e diretoria da empresa em um 
ambiente que propiciasse mais conceituação e convencimento quanto ao tema da 
coleção, no tempo prolongado concedido para as palestras dos(as) estilistas, no modo 
de exposição dos produtos por meio de desfiles de moda que, segundo a entrevistada 
2 (2014), estilista, teriam que ser conceituais e inusitados de forma a valorizar ainda 
mais suas criações. Verificou-se que o desfile é para o(a) estilista o momento ápice de 
sua celebração como criador(a), pois nesse momento ele(a) é o(a) único(a) que sobe 
na passarela junto com os(as) modelos para receber os aplausos pela coleção que, 
evidentemente, não chegou ao seu resultado final apenas pelo seu trabalho e sim de 
diversos profissionais, que sequer compareceram ao evento. Há também, no final do 
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desfile, um brinde entre todos os presentes, que tem por objetivo enaltecer a coleção 
e celebrar o trabalho do(a) estilista ali apresentado. 

 

Figura 3 - Convenção de vendas grupo de moda pesquisado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2014 

Nas palestras sobre as tendências da coleção, desfilada na convenção, na maioria das 
vezes, somente o(a) estilista-chefe se pronunciava e, quando o(a) assistente de estilo 
tinha a chance de expor considerações sobre os produtos ali apresentados, ele era 
interrompido, por vezes de forma arrogante, pelo(a) estilista-chefe, que procurava 
desfavorecer a função do(a) outro(a) em beneficio da sua. Percebe-se que nesse 
episódio houve nas táticas de estilistas e empresários(as), além da marcação de 
posição, a tentativa de imposição de autoridade e reconhecimento, bem como um 
sistema classificatório. 

Para Bourdieu (2007, p. 28) “[...] o sistema classificatório aparece como o produto de 
um pensamento coletivo capaz de conferir às práticas um conteúdo derivado do 
sistema”, ou seja, constituído e estabelecido pelo consentimento dele mesmo. Por 
estarem inseridos num processo classificatório, os agentes participam de uma 
dinâmica de representação em busca da posição desejada. 

A classificação é definida em termos de uma operação lógica, que 
consiste em hierarquizar as coisas do mundo sensível em grupos e 
gênero, cuja delimitação apresenta um caráter arbitrário. A hierarquia 
que se estabelece entre coisas agrupadas em uma determinada classe 
tem muito mais o sentido de uma ordem, cujos fundamentos devem 
ser buscados fora do sistema classificatório. (BOURDIEU, 2007, p.15) 

Segundo Bourdieu (1974 apud Bergamo 2007, p. 70), “[...] o que diferencia as classes 
dos grupos de status é a opção por aceitar os aspectos econômicos e simbólicos na 
composição da identidade frente a outras classes e grupos de status”. No que se refere 
à expressão de aspectos identitários como estratégia de distinção no campo 
pesquisado, notou-se ainda duas vertentes que podem ser interpretadas: a primeira 
diz respeito ao uso de um vocabulário especifico que os agentes utilizam ou para 
pertencerem a um grupo ou para modificarem suas posições; e a segunda trata-se da 
composição visual, principalmente por meio da roupa. Para Pollack (1992, p.50) ‘a 
construção da identidade é um fenômeno que se produz em referências aos outros, 
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em referência aos critérios de aceitabilidade, admissibilidade, credibilidade, e que se 
faz por meio da negociação direta com outros”, por meio de mecanismos de distinção 
que os próprios agentes credibilizaram e legitimaram em determinado campo social. 
Complementando, Hall (1996, p.4) observa que as identidades emergem da 
narrativação do sujeito. As identidades constroem-se no e pelo discurso, em lugares 
históricos e institucionais específicos, em formações práticas e discursivas específicas 
e por estratégias enunciativas precisas. 

No que tange ao vocabulário, expressões como ‘in voga’, ‘peça conceito’, 
‘hype/hypeado’, ‘trendsetter’, ‘minimalista’, ‘estampa liberty’, ‘em alta’, ‘mandar 
plotar’, ‘highlights’, ‘hi–lo’ e ‘fazer sky no jeans’, dentre tantas outras, são usadas 
como mecanismos de proteção  e diferenciação do departamento de estilo, bem 
como de marcação de identidade do ‘ser’ estilista, que entende e utiliza termos 
próprios do seu universo, os quais são pouco entendidos por agentes fora do 
contexto ou até mesmo por aqueles que, mesmo trabalhando em indústrias de 
confecções, estão alheios a um dicionário tão especifico como o utilizado. Em 
alguns setores produtivos, como o de lavanderia, por exemplo, também notou-se o 
uso de palavras pouco utilizadas em outros setores ou fora do ambiente produtivo 
da moda, como ‘jeans destroyed’, ‘extrudar o jeans’, silkar a peça’ etc. Esses 
termos também são de domínio do departamento de estilo, que é responsável pela 
aprovação de todas as etapas do produto na linha de produção, dentre elas a 
lavanderia. Em contrapartida, as expressões acima citadas como próprias do 
departamento de criação/estilo da empresa são pouco entendidas pelos demais. 
Uma evidência disso foi observada na pesquisa de campo, onde observou-se 
alguns momentos como reuniões de lançamento de coleção ou campanha, em que 
o(a) estilista precisou explicar o tema de sua coleção para representantes, 
encarregados de produção e diretoria da empresa, por exemplo, e na maioria das 
vezes ele(a) foi questionado(a) sobre o significado de determinados termos. 

A composição visual também se mostrou importante para a articulação de posições, 
no intuito dos agentes de mantê-las ou transformá-las. A roupa se apresenta como 
um artifício de distinção, emancipação e posicionamento no campo. Estilistas, de 
forma atualizada, reproduzem o prestígio do criador(a) e nesse sentido incorporaram 
certa excentricidade e inventividade ao vestir, para demonstrar, também por meio do 
vestuário, sua capacidade criativa. Alguns procuram vestir-se com roupas 
consideradas por eles como de vanguarda (que ainda não viraram moda, 
lançamentos) que ainda possuem acesso restrito para o grande público, utilizando-as 
primeiramente; enquanto outros se compõem de forma considerada diferente dos 
demais que pertencem ao contexto industrial, utilizando produtos comuns, mas 
arrumados no corpo de forma inusitada. Tal recurso é utilizado de forma mais 
evidente nos dias de prova de roupas, reuniões com a diretoria da empresa ou quando 
os(as) estilistas se apresentam em público, como em convenções comerciais, por 
exemplo. Nesses momentos, os(as) estilistas têm necessidade de afirmarem seu fazer 
criativo e até mesmo de se sentirem seguros e assim, segundo eles, recorrem ao 
modo de vestir para comunicarem uma imagem, o que pode ser observado como uma 
marcação da identidade, como uma forma de afirmação e representação por meio da 
composição vestimentar. Para Virzi, homens e mulheres expõem em seus corpos 
imagens de sucesso. Imagens, apenas, pois, despidos dessa representação, onde o 
vestuário tem papel relevante, ficam despidos desse sucesso (Virzi, 2009). 

Um sujeito em formação constrói o seu estar no mundo, o seu estilo 
das aparências, por meio do aspecto visível. Concebida como 

performance, a imagem do corpo revestido define-se particularmente 
como uma construção sempre aberta à identidade material, como 
dimensão mundana da subjetividade. (CALANCA. 2008, p.74). 
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A figura 4, retrata o evento de confraternização dos funcionários do grupo de moda 
pesquisado, realizada no dia 12 de Dezembro de 2014, sendo que na foto 1 é possível 
perceber que a estilista transformou sua camiseta de uniforme para a ocasião em um 
vestido, incluindo detalhes no mesmo, enquanto nas fotos 2 e 3, dos diretores e 
demais funcionários da empresa, respectivamente, há determinado padrão no vestir. 
Ou seja, estrategicamente a estilista procurou marcar a diferença de sua posição 
perante (os)as demais, por meio de sua apresentação visual. De acordo com Bergamo 
(2007, p.144), o vestuário torna-se “[...] expressivo das mais diversas qualidades 
pessoais que as roupas possam representar. A ênfase na peça de roupa é, portanto, 
uma estratégia simbólica [...]. Recai sobre o milagre da personalidade, como parte 
dessa estratégia simbólica, a crença de que esse é o mecanismo por excelência capaz 
de promover a ascensão – ou talvez, o mais correto fosse dizer exceção – social”. 

 

Figura 4 - Fotos de funcionários do grupo de moda em evento de confraternização 

 

Fonte: Acervo da autora e acervo do grupo de moda 

O recurso do vestir mostrou-se relevante para os agentes submergidos nesse contexto 
e que almejam se posicionar no interior da indústria, especialmente na área de 
estilo/criação, como uma regra para ser notado e para pertencer ao grupo dos 
criativos, ‘criadores’. Há uma reprodução de práticas e representações concebidas e 
exercitadas por outros meios da moda, icônicos e considerados como formadores de 
opinião para a conduta nesse universo. Os agentes utilizam, entre outras estratégias, 
o recurso estético da moda e constroem papéis que podem ser assumidos por meio de 
questões ligadas a economia, política, classe social, status, gênero e outras dimensões 
e expressões discursivas, como um meio de comunicação e expressão de identidade. 
Eles não compõem sua imagem apenas para si, mas também e, sobretudo pela 
necessidade de expressão de suas identidades, de relações de grupo e de 

1 2 
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pertencimento a um contexto. Isso faz com que a moda estabeleça uma mediação das 
mais importantes entre o sujeito e a sociedade. Essa estratégia é constante, pois os 
agentes entendem que “a identidade plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, p. 13), deste modo, procuram por meio de 
diversos recursos consolidarem (estilistas, por exemplo) ou subverterem 
(costureiras(os), por exemplo) sua posição, marcarem e fortalecerem sua expressão 
de identidade no espaço social, onde essa estratégia de diferenciação se apresenta 
relevante.  

Acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas 
são constantemente invocadas, as identidades são construídas por 
meio da diferença e não fora dela. Isso implica o reconhecimento 
radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o 

outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que 
falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, 
que o significado “positivo” de qualquer termo – e assim, sua 
“identidade” – pode ser construído [...]as decisões que o próprio 
indivíduo toma, o caminho que percorre, a maneira como age – a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais 
tanto para o ‘pertencimento quanto para a identidade’ (BAUMAN, 
2005, p. 17). 

Para Santaella (2004, p. 1), “[...] sempre a moda esteve ligada à demonstração de 
distinção e poder”; tal característica também se aplica à configuração do mercado de 
moda e a sua vertente econômica e industrial. Ter conhecimento em moda, também é 
uma característica que confere status, diferencia, pelo atributo conceitual do gosto, da 
composição vanguarda e da capacidade de filtrar informações da sociedade e 
transformá-las em produtos para consumo, além de criar o desejo de consumo, 
influenciando comportamentos sociais.  

Outro exemplo de busca de distinção dos agentes na indústria pesquisada ocorreu em 
uma reunião de ‘prova de roupas’, em que uma das estilistas chegou até a empresa 
vestida de uma forma e se dirigiu ao banheiro para se maquiar e colocar salto alto, 
minutos antes do início da reunião. A entrevistada 3 (2014, p.1), estilista, quando 
arguida pelo motivo de sua atitude, disse que “[...] faz parte da profissão”, que “[...] é 
assim mesmo, o estilista tem que se portar3 melhor”. Diante dessa questão, percebe-
se um esquema de ação bem incorporado e reproduzido pela estilista que, segundo 
Bourdieu (1996, p.164), “[...] tem por base algo diferente da intenção, isto é, 
disposições adquiridas” sem que tenha por princípio a busca consciente desse 
objetivo. “[...] o discurso sobre tais pessoas, assim como suas roupas, seu 
reconhecimento visual, é igualmente um esforço para acentuar essa posição 
privilegiada (BERGAMO, 2007, p. 126). É o que Giddens (2003, p.12) chama de 
“projeto reflexivo do eu, que consiste em manter narrativas biográficas coerentes, 
embora continuamente revisadas”.  

Para Douglas e Icherwood (2006, p.114) “[...] os bens são, portanto, parte visível da 
cultura”, nesse sentido compreende-se que o(a) estilista incorpora, quando 
necessário, um processo de representação, como um ator no teatro da existência do 
palco ao qual pertence. Ele(a) entende, não de maneira consciente e deliberada, mas 
incorporada ao habitus do seu espaço social, que ‘parecer ser’ estilista (vestir-se de 
modo diferente, inusitado, por exemplo), é uma tática importante para se manter 
ativo(a) e competitivo(a) no jogo. Há um poder simbólico na roupa, classificada por 
valores atribuídos aos signos que determinam a vestimenta, do que é adequado, do 
que pertence ou não a um código de valores. Bourdieu (2006, p.154), afirma que 
“[...] é produzindo a raridade do produtor que o campo de produção simbólica produz 

                                           

3 O sentido da palavra ‘portar’ na citação da entrevista diz respeito a uma aparência/imagem melhor. 
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a raridade do produto: o poder mágico do criador é um capital de autoridade 
associado a uma posição”. Estilistas se mostram na indústria de moda cianortense 
como produtores de raridades, lucrativas raridades, as quais se estendem à sua 
imagem de criador, ousado e diferenciado. 

Em contrapartida, notou-se de forma menos acentuada essa preocupação ou essa 
‘liberdade’ em se vestir por parte dos demais envolvidos com o setor. Os(as) 
diretores(as), gerentes e supervisores(as) que não pertencem à área de estilo se 
vestem com roupas habituais para cargos similares de outros ramos de atividades, 
diferentes dos(as) de moda, ou seja, não percebeu-se uma atenção especial desses 
agentes com relação ao vestuário de trabalho. Já os trabalhadores de processo 
produtivo em si, em sua maioria, utilizam camisetas de uniformes fornecidas pelas 
confecções, sendo que algumas empresas obrigam o uso dos mesmos e outras deixam 
a critério do funcionário que, na maioria das vezes, utiliza o uniforme para o trabalho. 
A padronização desse setor eminentemente produtivo da indústria revela a 
incorporação de uma condição do ‘ser operário’ em que, mesmo lhe sendo 
disponibilizada a escolha do não-uso do uniforme, permanece utilizando-o para 
pertencer aos demais de seu grupo. Trata-se, assim, de uma questão de identidade, 
identificação destes, que são maioria, perante a minoria (estilistas) que, além de 
preocupados com a vestimenta, se sentem condicionados(as) a seguir um padrão do 
modo de ser estilista/criador(a), modo esse muito associado à forma como se 
apresentam aos demais (sua imagem), forma pela qual se posicionam por meio das 
relações que estabelecem com os agentes envolvidos com a indústria, conservando ou 
ampliando sua posição na mesma. Segundo Castilho (2006), ao assumir esta ou 
aquela aparência, o sujeito está constituindo parte de sua identidade, de 
representações significativas de sua cultura, de forma a interagir e representá-lo em 
seus anseios, concepções, angústias e projeções. 

Contrariamente, quanto aos sujeitos pertencentes à linha de produção, parte das 
mulheres, principalmente as mais jovens, procuram, mesmo com o uso do uniforme, 
se diferenciarem dos(as) demais, serem de algum modo notadas, no intuito de 
conquistarem funções e cargos, considerados por elas melhores, especialmente a 
possibilidade de trabalharem no setor administrativo ou no departamento de estilo. 
Elas customizam suas camisetas de uniforme e/ou procuram compor sua expressão 
visual por meio da roupa, de forma a diferenciar-se dos demais de seu setor. Segundo 
Dorfles (1988, p.13) “[...] o homem, desde a antiguidade mais remota, considerou o 
seu vestuário como um dos mais importantes elementos simbólicos da própria 
condição social”, deste modo, é utilizado como artificio de aproximação ou 
afastamento dos agentes com relação a grupos considerados por ele mais ou menos 
interessantes. 

Na figura 5, abaixo, é possível notar, mesmo em funcionárias do mesmo setor do 
grupo pesquisado, uma distinta manifestação visual por meio da roupa. Uma compõe 
seu vestir, segundo ela, para se diferenciar dos demais, pois gosta e objetiva 
conquistar cargos considerados por ela mais altos, como ser assistente de estilo. Já a 
outra padroniza seu vestuário ao usar o uniforme, assim como a grande maioria do 
seu setor. Bergamo (2007) discorre que na moda existe a busca por ser relevante. 

Há uma hierarquia cujo critério utilizado é o grau de aproximação que 
os vários grupos possam ter em relação aos estilistas, aos eventos da 
área e aos demais profissionais a ela ligados. Sob diversas formas, 
todos aqueles que estão distantes do centro dessa estrutura são 

considerados sem relevância. (BERGAMO, 2007, p.32) 

O uniforme exerce a função vestimentar de sinalizar, identificar o agente como 
pertencente a determinado grupo, situando, por vezes, uma hierarquia. Lurie (1997) 
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coloca que o uniforme anula o direito do discurso livre, tornando o indivíduo um 
repetidor do diálogo criado por outra pessoa, geralmente, imposto. 

 

Figura 5 - Funcionárias do setor de acabamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fonte: Acervo da autora (2014) 

É importante salientar que a postura dessa funcionária é exceção nos setores 
operacionais da indústria; poucos são aqueles que elaboram por meio da roupa ou de 
outro artifício uma forma de se distinguirem ou até mesmo mascararem a realidade 
em que vivem. Durante a pesquisa, pareceu que há um sentimento de conformismo  e 
por vezes de inferioridade dos agentes pertencentes aos setores altamente produtivos, 
por exemplo, abaixarem a cabeça quando o(a) estilista passa por eles ou falas do tipo 
‘Ah, o estilista pode’ ou ‘Você estudou moda? Mas você é simples, igual à gente! Não 
parece estilista’. Esse sentimento ocorre muito mais na presença de profissionais da 
área de criação do que dos próprios donos da empresa. Em contrapartida, há uma 
postura de liderança, por vezes imbuída de uma arrogância particular, de alguns(mas) 
estilistas ao se dirigirem aos primeiros. Desse modo, “[...] a posição ocupada no 
espaço social, isto é, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital, que 
também são armas, comanda as representações desse espaço e as tomadas de 
posições nas lutas para conservá-lo ou transformá-lo” (BOURDIEU, 1996, p.27). 

A moda possibilitou que cada indivíduo mudasse e inventasse a sua 
maneira de aparecer e expressar sua condição de existência; tem 
ligação com o prazer de ver e com o prazer de ser visto, é um 
instrumento de alargamento do culto estético do Eu; estetizou e 
individualizou a vaidade humana, conseguiu fazer do artificial uma 
finalidade da existência (LIPOVETSKY, 1989, p. 39). 

Abaixo, na figura 6, imagem de uma das estilistas do grupo pesquisado, em dia 
comum de trabalho, onde é possível notar uma maior liberdade ao vestir, devido à 
atividade desempenhada no trabalho, bem como uma postura mais desinibida diante 
da exposição de sua imagem. Ela representa, por meio do vestir, a categoria social a 
que acredita pertencer.  
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Figura 6 – Vestuário de estilista em dia comum de trabalho 

Fonte: Acervo da autora (2014) 

“A roupa é tão somente um dos instrumentos utilizados para integrar esse indivíduo a 
um conjunto maior, para imprimir em quem usa uma ligação indissociável entre ele e 
um dado universo social”, sendo representativa de um conjunto de atribuições ou de 
um estilo (BERGAMO, 2007, p. 115). Lurie (1997) reitera que a simbologia está na 
moda, sendo um importante modo de linguagem de signos, um sistema não-verbal de 
comunicação, que expressa por meio da composição visual o discurso dos indivíduos e 
grupos e por isso influencia as relações socias entre eles. No ato de pretenderem ser 
notados pelo modo de se vestirem, os agentes pertencentes aos setores operacionais 
buscam copiar, com as formas disponíveis, o conceito do ser diferente atribuído 
àqueles do setor criativo. Assim, de forma não necessariamente consciente, do mesmo 
modo que os(as) operários(as) do setor produtivo almejam assimilar seu modo de 
expressão ao do setor criativo, cada vez mais os(as) estilistas procuram se diferenciar 
deles(as), criando outras formas de manifestação visual por meio da moda, 
vocabulário, espaços e demais expressões que utilizam, o que para Bourdieu (2006) 
trata-se da  

[...] dialética da distinção e da pretensão, que é o principio desta 

espécie de corrida de perseguição entre classes que implica 
reconhecimento dos mesmos objetivos, ela é motor desta concorrência 
que não é senão a forma atenuada, contínua e interminável da luta de 
classes. (p. 185) 

O que está por trás da roupa que vestimos? O gosto, ou a representação de um gosto 
estrategicamente elaborado e expresso por meio de hábitos de vestir, falar, comportar 
etc., que é usado como um meio de inclusão e exclusão social, como uma estratégia 
em busca de pertencimento e de articulação com a posição em que se ocupa nesse 
contexto. Segundo Simmel (2005), a moda acompanha o movimento de imitação, 
aproximando o indivíduo do resto da sociedade, e, por outro lado, o da distinção, 
fazendo com que ele se pense diferenciado de todos demais. Por meio da moda, 
manifestada na esfera do vestuário, os agentes comunicam valores, criam e recriam 
sentidos apropriados a sua estratégia de arranjo no seu contexto social, frente à face 
da aparência. Tal comunicação, por meio da roupa, opera um processo de classificação 
no interior da indústria. Os agentes diferem-se entre os considerados por eles como 
os(as) ‘normais’ e os(as) estilistas, sendo ‘normais’ a grande maioria dos agentes 
(todo o setor operacional e administrativo). Para Barthes (2005, p. 11), o que dá 
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sentido aos códigos “[...] não é a repetição e sim a diferença". É nesse sentido que as 
peças de vestuário compõem o quadro linguístico da moda e compõem, nesta análise, 
a marcação da diferença entre ‘normais’ e ‘estilistas’. 

O que o operário come, e sobretudo a maneira de comer, o esporte 
que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua 
maneira de expressá-las diferem sistemática mente do consumo ou 
das atividades correspondentes do empresário industrial; mas são 
também esquemas classificatórios, princípios de classificação, 
princípios de visão e de divisão de gostos diferentes. Eles estabelecem 
as diferenças entre o que é bom e mau, entre o bem e o mal, entre o 
que é distinto e o que é vulgar etc (BOURDIEU, 1996, p.22). 

Contudo, “a fronteira não é fácil de ser delimitada, o que é normal, pois, como é o 
caso de qualquer campo, ela constitui o fator de uma luta que concerne à própria 
definição do campo e ao controle do direito de entrada” (BOURDIEU, 2006, p. 175). 
Não só a expressão imagética é constitutiva de uma posição no setor produtivo de 
moda cianortense; outros elementos relacionados ao poder simbólico estão presentes. 
A particularidade com relação à classificação dos que pertencem a esse contexto faz 
da elaboração das estratégias do agente social que busca emancipação e prestígio 
nesse meio algo bastante complexo e nebuloso. Organizar em si, perante os demais, 
similares ou não, uma postura de reformulação da posição social pré-definida se 
apresentou, dentro do objeto pesquisado, uma fronteira demasiadamente complexa de 
ser atravessada. Entre outros fatores, há uma estrutura que vem se solidificando e se 
tornando organizada, marcada pela diferença, pelo habitus construído principalmente 
na última década, que torna a dinâmica desse setor legítima para aqueles que a ele 
pertencem. 

Há um processo de distinção social dentro do ambiente produtivo de moda de 
Cianorte, pautado sobretudo no capital cultural e simbólico dos agentes nele, em que 
a identificação e identidade interferem nas negociações. Nesse sentido, o habitus 
mostra-se como um mapa classificador, eliminando o tempo de reflexão, pois nele há 
uma reprodução, uma incorporação. 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, 
sempre, as operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer ‘o que 
somos’ significa também dizer ‘o que não somos’. A identidade e a 
diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e 
sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa 

fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade 
está sempre ligada a uma forte separação. (SILVA, 2009, p.82) 

Em Cianorte, a moda produz e vende modelos, modos de se vestir e ser. Espaços, 
vestimentas, conhecimentos, vocabulários e classificações são simbolicamente 
articuladores do habitus do campo, tornando-se capitais riquíssimos que influenciam e 
redesenham as práticas, operando distinções, determinando as posições simbólicas e 
objetivas dos agentes. Essa posição diz respeito à situação de um determinado grupo 
de status dentro da estrutura social. 

Ao serem percebidas por meio de categorias sociais de percepção, 
desses princípios de visão e de divisão, as diferenças nas práticas, nos 
bens possuídos, nas opiniões expressas, tornam-se diferenças 
simbólicas e constituem uma verdadeira linguagem. As diferenças 

associadas a posições diferentes, isto é, os bens, as práticas e 
sobretudo as maneiras funcionam em cada sociedade, como as 
diferenças constitutivas de sistemas simbólicos, como o conjunto de 
fonemas de uma língua ou o conjunto de trações distintivos e 
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separações diferenciais constitutivas de um sistema mítico, isto é, 
como signos distintivos. (BOURDIEU, 1996, p. 22) 

Considerando a descrição do grupo pesquisado e seu funcionamento, é possível 
concluir que nesse campo, mesmo tendo como premissa a novidade e a constante 
mudança, principalmente com relação à criação e lançamento de produtos, há um 
interesse dos agentes que possuem maior capital simbólico em conservar seu 
funcionamento operacional, mantendo a posição dos operários estática. 
Empresários(as) e estilistas negociam de forma mais acirrada suas posições, que 
estão sempre sendo articuladas, revistas e ponderadas, de acordo com as situações 
que se apresentam, ou seja, não há uma posição definida nesse espaço. 

A posição dos profissionais da área de criação, como já observado, é vista como 
privilegiada, o que também se mostra numa certa flexibilidade com relação a 
vestimenta de trabalho, permissões e reconhecimento, divisão dos espaços, por 
exemplo. Também é notória a divisão pelas barreiras simbólicas que muitas vezes 
criam fronteiras imaginárias, espaços simbolicamente construídos, que condicionam 
até mesmo o ir e vir dos agentes no interior da indústria, principalmente dos agentes 
considerados chão de fábrica (costureiras(os), cortadores(as), auxiliares de 
acabamento etc.) em relação à figura do(a) estilista e o espaço onde ele(a) circula, 
ação presenciada por diversas na pesquisa de campo. Os diferentes postos de trabalho 
influenciam na percepção quanto ao pertencimento dos agentes a determinados 
espaços. Sobre essa questão, Bergamo (2007) coloca que no espaço de vivência físico 
da indústria é possível verificar as formas de envolvimento de cada um dos agentes 
com a moda, de seu prestígio pautado nas distinções dos locais específicos de 
trabalho, entre outros fatores. 

Obter o direito de entrada no campo da criação significa obter sanções 
necessárias para que a presença do criador ali possa ser reconhecida 
como legítima [...] estão expressas na forma de expectativas, de 
comportamento, de gostos, de juízos de valor, de espaços sociais a 
serem preenchidos e na escolha de quais indivíduos podem ou não 
ocupar tais espaços. Estão expressas também nas imagens que tais 
indivíduos fazem de si mesmos e das pessoas, na postura que devem 
assumir perante a sociedade. (BERGAMO, 2007, p. 69, 70) 

 Portando, pode-se dizer que o setor industrial de moda de Cianorte-PR, visto 
como campo, possui uma lógica, tem seus agentes relativamente dominantes e 
dominados, que disputam para manterem ou transformarem sua posição. Os capitais 
econômico, simbólico e cultural estão ali interligados; assim quem menos os detém, 
disputa ou encontra estratégias para se posicionar, posição menos determinante terá, 
pois é por meio das articulações neste espaço que a dinâmica do campo ocorre. Os 
três agentes, com diferentes pontos de vista, procuram, através do discurso, 
enaltecer, valorizar e diferenciar de forma positiva seu lugar. Estratégias, 
representações e sistemas classificatórios em prol da distinção constituem o princípio 
gerador das práticas, pois é por meio dela que objetivam assumir posições ainda não 
ocupadas. 

  Os envolvidos com o setor industrial na cidade encontraram no atributo 
artístico, criativo (personificado, sobretudo, na figura do(da) estilista) chancela 
importante para estabelecerem a si e ao produto oriundo de seu trabalho um status 
elevado, e é pelo reconhecimento deste atributo que ocorre as disputas mais 
acentuadas. O campo da moda de Cianorte se mostrou, considerando suas 
particularidades e organização, um espaço social que expressa uma parcela da 
dinâmica social da contemporaneidade. Os sujeitos, imersos em uma atmosfera, 
embora sistemática, operacional e frenética, agem influenciados por nuances do 
simbólico. 
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