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RESUMO 

Este artigo busca discutir, à luz dos conceitos de trajetória, habitus de classe, capital social e 

capital cultural de Bourdieu (2015), a carreira digital da blogueira pernambucana Camila 

Coutinho, sua ascensão de estudante universitária de moda à uma  das mais famosas e 

influentes produtoras de conteúdo sobre moda do Brasil. Partindo de uma apresentação 

teórica e histórica, trazemos a reflexão sobre sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2007) 

e redes (CASTELLS, 2003), como o capital social e o capital cultural de Camila 

influenciaram sua trajetória e seu papel como intermediária cultural (BOURDIEU, 2015), 

criando em volta de si uma rede de influência e consumo.  
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INTRODUÇÃO 

 Neste artigo, buscamos refletir sobre a sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 

1995), seus aspectos e nuances na contemporaneidade e a forma como vem transformando as 

pessoas, suas vidas, relações e gostos, em mercadoria (BAUMAN, 2008). A partir das 

reflexões sobre consumo propostas pelos autores, seguimos com a contextualização das 

mudanças oriundas das mídias digitais, através da convergência de meios de comunicação, 

articulações sociais advindas da inteligência coletiva circulante em rede e a cultura 

participativa (JENKINS, 2008). 

 Diante deste contexto, propomos uma reflexão acerca do fenômeno midiático Camila 

Coutinho, blogueira pernambucana que se tornou uma das influenciadoras digitais de maior 

alcance no Brasil e no mundo. Através de fatos históricos e contextualizações proporcionadas 

pelo pensamento social da distinção de Bourdieu (2015), percebemos fatores determinantes na 

trajetória de Camila Coutinho, refletidos sobre suas escolhas e gostos. 
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 Conceitos advindos do pensamento de Bourdieu (2015) auxiliam na análise de 

fenômenos socioculturais refletidos na esfera das redes sociais digitais. Camila Coutinho, 

filha de um empresário de destaque e uma profissional liberal e artista plástica, exprime em 

suas atitudes e conteúdos midiáticos o habitus de classe, já que “este não é definido somente 

por uma posição nas relações de produção, mas pelo habitus de classe que ‘normalmente’ (ou 

seja, com uma forte probabilidade estatística) está associada a esta posição” (BOURDIEU, 

2015, p. 350). 

 Os números de alcance, relevância e seguidores da blogueira em suas plataformas 

sociais digitais demonstram estes contrates e corroboram com a reflexão em relação ao 

fenômeno social e seus desdobramentos. E lançam luz e possibilidades de novas articulações 

teóricas e empíricas para a observação das redes sociais digitais, seus fenômenos meteóricos e 

influências em relação ao consumo contemporâneo. Influenciadora cultural digital de 

aproximadamente dois milhões de seguidores no Instagram, Camila Coutinho traz consigo o 

reflexo de sua trajetória, seu capital cultural e capital social adquiridos primariamente, o que 

fica evidente em seu alcance midiático e nas escolhas de conteúdo que propaga em suas redes 

sociais digitais ao longo dos últimos 8 anos. 

 

1. A Sociedade de Consumo e a Vida Digital 

 Objetivação, acúmulo e profusão de sentidos são, para Baudrillard (1995, p 16), 

fatores que norteiam as relações entre indivíduos, mercado e objetos na sociedade de 

consumo, uma sociedade não mais condicionada pela relação entre os indivíduos e, sim, entre 

estes e os objetos que adquirem e valoram. A sociedade de consumo consiste em toda 

sociedade pautada no desenvolvimento industrial e em seus hábitos de consumo de bens e 

serviços. De acordo com o autor (1995, p 84), outro aspecto que esta em evidência é a 

economia de mercado, com a sua livre circulação de capital, produtos e pessoas. 

 Baudrillard (1995, p. 17) observa que vivemos em uma sociedade rodeada de objetos, 

os quais nos proporcionam menos convivência entre indivíduos e mais entre esses e seus 

objetos acumulados. “Atualmente, somos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao 

passo que todas as civilizações anteriores eram os objetos, instrumentos e monumentos 

perenes, que sobreviviam às gerações humanas.” (BAUDRILLARD, 1995, p. 15). Vivemos o 

“tempo dos objetos”, existimos segundo o seu tempo e sua sucessão, como observadores da 

sua evolução e não mais como observados. Caminhamos a jornada do consumo de objetos e 



 

ideias onde o lançamento de um novo produto é o suficiente para uma profusão de 

movimentos e anseios, alimentados de forma exemplar pela publicidade ao longo da história. 

 Bauman (2008, p. 08) ressalta as consequências sociais e econômicas da 

transformação de pessoas em mercadorias e a relação desta dinâmica com o advento das redes 

sociais e com o mundo digital. Bauman ressalta a fluidez, liquidez e aspecto amorfo da 

sociedade contemporânea e sua relação com o consumo e analisa a transição do consumo por 

funcionalidade, voltado para a necessidade, para um consumo pautado no desejo. Em seu 

conceito “líquido”, o sociólogo reflete sobre este desejo que pauta os indivíduos em uma 

busca desenfreada por sentimento, afeto e exposição. Transformando-se em pessoas-

mercadorias, estes indivíduos cumprem a missão de relacionamento e inserção social. A 

exposição e auto mercantilização se configuram como chaves para o estabelecimento de 

relações aceitos na sociedade contemporânea. Em um espaço físico e digital, estes indivíduos 

tornam-se prossumidores, ou seja, produtores e consumidores no mesmo espaço social. “No 

cerne das redes sociais está o intercâmbio de informações pessoais”. Os usuários ficam felizes 

por “revelarem detalhes íntimos de suas vidas pessoais.” (BAUMAN, 2008, p. 08). 

Conceitos contemporâneos de intimidade em contraponto diante da constante exposição da 

vida privada e suas consequências nas relações entre os indivíduos surgem como nuances de 

mudança entre o que entendemos de público e provado. 

Enriques resume as reflexões diante do tema: 

Desde que não se esqueça que o que antes era invisível – a parcela de intimidade, a 

visa interior de cada pessoa – agora deve ser exposto no palco público 

(principalmente nas telas de TV, mas também na ribalta literária), vai-se 

compreender que aqueles que zelam por sua invisibilidade tendem a ser rejeitados, 

colocados de lado ou considerados suspeitos de um crime. A nudez física, social e 

psíquica está na ordem do dia. (ENRIQUES In BAUMAN, 2008, p. 09). 

 

 Slater também reflete sobre o consumo contemporâneo e seus efeitos sob a ótica do 

que é público versus a esfera privada, panoramas de intimidade em contraponto ao que 

pertence ao âmbito social, 

No próprio processo de colaborar na constituição da vida privada, a cultura do 

consumo ligou inextricavelmente o universo íntimo ao público, ao social, ao macro 

e (como reafirmam tantas das acusações sobre ela) permitiu que estes invadissem o 

universo privado num grau considerável. (2002, p 13). 
 

 Estamos expostos e em rede, transitando nos ambientes digitais e suas 

particularidades, sobreposições e singularidades. Vivemos a cultura da convergência, onde o 

fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas, a cooperação entre múltiplos mercados 



 

midiáticos e o comportamento migratório dos públicos nos meios de comunicação fazem 

parte do cenário da sociedade contemporânea (JENKINS, 2008, p.29). Diante desta reflexão, 

precisamos perceber como estas interligações entre pessoas, meios de comunicação e mídias 

digitais compõem o cenário do desenvolvimento de fenômenos midiáticos em rede.  

 

2. A Ascensão das Mídias Digitais e o Fenômeno Camila Coutinho 

 Trazendo uma reflexão sobre a sociedade contemporânea, o advento da cultura digital 

e os fenômenos em redes sociais digitais, percebemos a necessidade de reflexão sobre o 

conceito sobre cibercultura, o indivíduo em rede e suas consequências no âmbito do consumo. 

Levy propõe um entendimento de cibercultura como a “reunião de relações sociais, produções 

artísticas, intelectuais e éticas dos seres humanos que se articulam em redes interconectadas 

de computadores, isto é, o ciberespaço (LEVY in MARTINO, 2015, p. 27)”. Cibercultura não 

seria, portanto, um novo tipo ou marco da cultura humana e, sim, uma manifestação com 

especificidades entre pessoas em um ambiente conectado. Ela traz novas possibilidades como 

manter relações com pessoas conhecidas ou desconhecidas sem a necessidade de presença, é a 

“transposição para um espaço conectado das culturas humanas em sua complexidade e 

diversidade.” (MARTINO, 2015, p28). 

 O entendimento do conceito de rede e sociedade em rede (CASTELLS, 1996) também 

contribui para uma reflexão sobre o objeto deste artigo e como determinadas particularidades 

desta estrutura (flexibilidade, expansão e escala) potencializam a visibilidade e interação entre 

produtores e consumidores em rede. Dentro do espectro de nós abordado por Castells (1996), 

ela torna-se um ponto importante de atração e participação. Também sobre o aspecto de 

convergência de mídias e meios de comunicação, Jenkins (2009, p 29) traz reflexões sobre a 

cultura participativa e seus impactos na sociedade. Contesta a ideia de convergência sob o 

aspecto de processos tecnológicos unindo funções dentro de aparelhos. Em vez disso, “a 

convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia 

dispersos.” (JENKINS, 2009, p. 30). 

Os reflexos da convergência das mídias podem ser percebidos diante do panorama de 

produção de conteúdos em rede, trazendo consequências para os meios tradicionais de 

comunicação, suas dinâmicas clássicas de interação e audiência, além do modo como operam 

diante dos seus consumidores.  

E complementa, 



 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. 

Lembrem-se disso: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final. 

(JENKINS, 2009, p. 43). 

 

 Cibercultura, sociedade em rede e convergência formam o panorama reflexivo e 

ilustrativo que norteiam os questionamentos em relação ao fenômeno midiático Camila 

Coutinho. Camila Valença Coutinho, ou Camila Coutinho, como ficou conhecida nas redes 

sociais digitais, resolveu criar o seu blog Garotas Estúpidas em uma madrugada de insônia de 

2016. Na época, como relatado em entrevista para a revista Donna
3
, costumava pesquisar 

sobre a vida dos famosos e seus estilos de vida e dividir com amigas próximas as suas 

impressões. Ao criar o blog, suas “conversas íntimas com as amigas” tomaram um alcance de 

milhões de pessoas, nascendo assim uma rede de influências em torno do conteúdo produzido 

por Camila e tornando o Garotas Estúpidas uma rede de grande proporção. Porém, vale 

salientar, usando como reflexão os conceitos de Bourdieu (2015, p. 78) sobre modo de 

aquisição de capital social primário (família), que a trajetória de Camila Coutinho inicia bem 

antes da sua meteórica exposição midiática. Filha de um grande empresário pernambucano 

(Marcelo Valença) e de uma artista plástica (Vânia Coutinho), Camila relata em muitas de 

suas entrevistas o quanto a influência familiar foi determinante em sua trajetória. O pai, dono 

do bem frequentado restaurante Nez Bistrô, foi o grande incentivador do blog desde o seu 

inicio e a mãe, arquiteta formada pela Universidade Federal de Pernambuco e artista plástica 

autodidata com carreira repercutida internacionalmente, configuram os laços que Bourdieu 

destaca como essenciais na trajetória dos aspectos culturais primários adquiridos de um 

indivíduo. 

A aquisição da cultura legitima pela familiarização insensível no âmago da família 

tende a favorecer, de fato, uma experiência encantada da cultura que implica o 

esquecimento da aquisição e a ignorância dos instrumentos de apropriação. 

(BOURDIEU, 2015, p.10). 
 

 Os conteúdos de moda e consumo, marcas e estilos de vida escolhidos por Camila 

Coutinho para o desenvolvimento do blog refletem a sua noção primária de bom gosto e estilo 

de vida a ser adjetivado e exposto como aspiracional em suas plataformas digitais. Em 
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entrevista ao blog João Alberto
4
 revelou que estudou no tradicional e elitizado Colégio Santa 

Maria, referência de ensino para a classe alta da cidade do Recife.  

 

Figura 1: Camila Coutinho com o pai Marcelo 

 

Fonte:www.caras.uol.com.br³
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 Camila Coutinho demostra, desde as primeiras postagens do blog Garota Estúpidas, 

bom gosto para marcas, moda internacional e amplo repertório cultural. Determina, ao citar 

marcas como Jimmy Choo e hábitos de consumo de moda, como associar peças compradas 

em dólares com outras adquiridas em magazines, boa articulação de informações e 

proximidade com os elementos culturais que manipula em seu conteúdo.  O gosto de Camila 

exposto em seu conteúdo midiático demostra claramente o seu habitus de classe 

(BOURDIEU, 2015 p.350)  e seu local de fala diante de seus espectadores. Sobre este 

conceito, Bourdieu (2013, p. 87) define os habitus como: 

sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como princípios 

geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser 

objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a inten- ção consciente de fins 

e o domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los, objetivamente 

‘reguladas’’ e ‘regulares’ sem em nada ser o produto da obediência a alguma regra 

e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação 

organizadora de um maestro. 

 

 Ao explicitar, em seu conteúdo midiático, o gosto refinado pelo trabalho de estilistas 

em destaque na moda internacional, tipos específicos de maquiagem, dicas de viagens para 

locais exóticos, entrevistas com celebridades e seus modos de vida, Camila reafirma o seu 

gosto em relação à cultura.  Bourdieu (2015) afirma que:  
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a ideologia do gosto natural opõe, através de duas modalidades de competência 

cultural e de sua utilização, dois modos de aquisição da cultura: o aprendizado 

total, precoce e insensível, efetuado desde a pequena infância no seio da família e 

prolongado pela aprendizagem escolar que o pressupõe e o completa, distingue-se 

do aprendizado tadio, metódico e acelerado, não tanto – conforme o apresenta a 

ideologia do “verniz” cultural – pela profundidade e durabilidade de seus efeitos, 

mas pela modalidade da relação com a linguagem e a cultura que ele tende a 

inculcar como suplemento. 

 

 Utilizando com maestria os recursos de interação, convergência e relacionamento, 

próprios das redes sociais digitais, Camila Coutinho atraiu para suas plataformas expectadores 

que colaboravam com os mesmo gostos e anseios de consumo que ela, tornando-se formadora 

de opinião e grande propagadora de ideias e marcas no ambiente digital. Porém faz-se 

necessária a reflexão, diante dos ensinamentos de Bourdieu (2015, p. 09), sobre modo de 

aquisição dos gostos, a trajetória midiática e familiar de Camila Coutinho. 

 

3. Camila Coutinho, Capital Social e Capital Cultural 

 Para entender a força do fenômeno de Camila Coutinho como influenciadora digital de 

tendências e consumo faz-se necessário caminhar no entendimento do conceito de capital para 

Bourdieu (2015). Para o sociólogo, existem diversos tipos de capital: social, econômico, 

cultural e simbólico.  O capital social é baseado nas relações entre os indivíduos no campo e 

os efeitos ocasionados por estas relações. Requer tempo e relacionamento e pode ser 

transformado em outros capitais, como capital econômico, por exemplo. Esses, por sua vez, 

são intrinsicamente relacionados à trajetória do indivíduo no campo social. Já o capital 

cultural pode ser categorizado de três formas: o capital cultural certificado ou escolar, o 

capital cultural objetivado (transformado em objetos como uma biblioteca) e o incorporado. 

 Elucidados os conceitos e debruçando o olhar para a trajetória de Camila Coutinho 

como blogueira e influenciadora digital, percebemos que o conteúdo por ela produzido e o 

alcance de seguidores têm raízes mais profundas do que é dito em sua biografia descrita no 

site
6
. Como o movimento de decodificação social não é natural, é fruto de um capital cultural 

adquirido (Bourdieu, 2015), percebemos que a facilidade com que Camila descreve 

determinados hábitos de consumo, marcas, estilistas e usos da moda fazem crer no reflexo da 

naturalidade advinda de uma aquisição cultural primária, embasada na origem de classe da 

blogueira. 
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Figura 2: Referência a marcas da alta costura 

 

 

    

Fonte: www.instagram.com.br/camilacoutinho
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 Diante dos efeitos e desdobramentos do capital social e incluindo a reflexão sobre os 

aspectos em rede, seus benefícios e investimentos, Recuero (2012, 600) descreve: 

O capital social tem um duplo aspecto. Para compreendê-lo, é preciso analisar 

“como os indivíduos investem nas relações sociais” e como, em um segundo 

momento, “como capturam os benefícios nessas relações” (Lin, 2001, p. 21). Ou 

seja, de um lado está o recurso pessoal que é investido pelos atores na rede com o 

objetivo de obter benefícios. Do outro está o retorno do investimento, ou seja, o 

benefício que um determinado ator realmente consegue obter deste investimento. 

 

 Camila Coutinho articula, diante de todos os ganhos do capital cultural acumulado, sua 

rede social digital transferindo para esta todo o conhecimento e prestigio adquirido e tirando 

dela o prestigio que a faz está entre as principais influentes digitais do Brasil. 

 

4. A Trajetória e Seus Impactos na Rede 

 O portal Garotas Estúpidas ganhou o título de blog mais influente do Brasil pelo portal 

de tendências Signature9
8
 – que analisa, entre outros itens, visualizações, popularidade e 

qualidade do conteúdo. O mesmo site também classificou Camila como a quinta blogueira de 

moda mais importante do mundo. Além do grandioso sucesso nas redes sociais – mais de 2 
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milhão de seguidores no Instagram e mais de 12 milhões de visualizações no YouTube –, a 

blogueira também atrelou seu nome as marcas e hoje tem coleções asinadas de sapatos, 

roupas e acessórios. Até a Coca-Cola Clothing tornou-se parceira da blogueira, com uma 

linha de pins
9
 desenvolvida por ela as Olimpíadas do Rio em 2016. Com tantos seguidores e 

poder de influência sobre consumo, vale refletir sobre a posição de Camila diante da 

“sociedade de consumidores”: 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria, ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 

ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de 

uma mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008, p. 20). 
 

 Camila Coutinho torna-se, portanto, uma “nova intermediária cultural” (BOURDIEU, 

2015), transformando o seus textos, referências de moda e fotos dispostas nas plataformas 

digitais em trampolim de acesso para referências culturais que sempre forma para ela, e suas 

amigas confidentes de inicio de jornada digital, muito próximas. Sobre os intermediários 

culturais e suas referências: 

Os novos formadores de gosto, constantemente a procura de novos bens e 

experiências culturais, dedicam-se ainda a produção de pedagogias e guias 

populares de vida e de estilos de vida... Os novos intermediários culturais podem 

ser encontrados nas ocupações ligadas à cultura de consumo orientada para o 

mercado – mídia, publicidade, design, moda... (FEATHERSTONE, 1995, p. 60). 

 

 Estes aspectos somados (sociedade conectada, capital cultural e influência) tornaram 

Camila Coutinho um ícone midiático, com acentuado crescimento em volume de seguidores, 

marcas anunciantes, prestigio e vantagens mercadológicas. Percebemos ainda uma trajetória 

articulada com solidez e estratégia. 
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Figura 3: Camila Coutinho em números 

 

Fonte: http://revistadonna.clicrbs.com.br
10 

 O fenômeno de alcance e crescimento de Camila é constante. Além da presença 

massiva em redes sociais, a blogueira é referência em articulações internacionais para a 

repercussão de seus conteúdos. Associações com marcas internacionais e participação em 

eventos como semanas de moda e editoriais internacionais alavancam ainda mais a posição de 

influenciadora, associando a ela as percepções de bom gosto e estilo. 

Considerações Finais 

 Este artigo procurou articular as teorias do campo das ciências sociais com fenômenos 

do mundo digital, a partir da observação da influenciadora midiática Camila Coutinho, através 

das suas plataformas digitais, redes sociais e conteúdo. Buscou discutir alguns dos principais 

conceitos de Bourdieu (2015) como capital social, capital cultural, habitus e trajetória e sua 

potencial interlocução, na atualidade, com objetos de pesquisa do campo da cibercultura. A 

partir desta breve discussão, desejamos contribuir com a ampliação da observação de novos 

fenômenos midiáticos a partir do entendimento dos conceitos acima mencionados, 

favorecendo a investigação das relações sociais e o maior desvelamento de suas 

transformações na sociedade de consumo multicanal, digital e global. Abrindo espaço para 

outras investigações, propomos a elucidação dos pontos de maior impacto na trajetória de 
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Camila e seus reflexos no conteúdo midiático proposto por ela. A partir dos aspectos 

elencados nesta investigação, podemos observar de maneira mais evidente como o capital 

social e o capital cultural presentes na sua trajetória beneficiam tanto a rede social digital em 

torno de Camila quanto ela mesma como indivíduo social.  
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