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blogosphere  

Karhawi, Issaaf; Me; Universidade de São Paulo, issaaf@gmail.com1 
 

Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão teórica sobre a teoria geral dos campos 
de Bourdieu e sua aproximação com os estudos sobre a blogosfera de moda no Brasil. 
Mais do que delimitar o funcionamento de um campo específico, este ensaio busca 
apontar marcas da heterodoxia e ortodoxia no campo da blogosfera de moda, assim 
como tipos de capital que outorgam aos agentes/blogueiras distinção e prestígio.  
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Abstract: This article presents a theoretical reflection on Bourdieu’s field theory and 
suggests an approach between it and the studies about Brazilian fashion blogosphere. 
The paper intends to show some mechanisms of the field that could explain the positions 
of distinction and dominance occupied by some fashion bloggers.  
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Introdução 
Ao longo de nosso doutorado, temos investigado as etapas de 

profissionalização da blogosfera de moda no Brasil. E se falamos em 

profissionalização, aceitamos que estamos em face da emergência (e consolidação) 

de um novo perfil profissional na Comunicação, o de blogueira de moda. E se há 

uma profissão, pressupõe-se a existência de um mercado que acolhe essas práticas 

e competências profissionais recém-chegadas. E o que seria um mercado 

profissional, um campo de atuação, em termos metodológicos, se não um campo 

bourdiano? Se ao longo de nossa pesquisa afirmamos a emergência de um novo 

perfil profissional, este artigo aponta uma noção deixada de lado até então: o campo 

da blogosfera de moda como um espaço social de relações em que se disputam 

posições de dominação.    

                                                             
1 Doutoranda em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
(PPGCOM-ECA-USP). Bolsista do CNPq e pesquisadora do COM+. 
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Este artigo, portanto, é um ensaio teórico idealizado para suprir essa lacuna 

em nossa pesquisa e apresenta a articulação possível entre Bourdieu e a 

profissionalização da blogosfera de moda no Brasil. Uma vez que se trata de um 

artigo com caráter teórico, os exemplos trazidos não compõem um corpus de análise 

rígido e estruturado, mas uma aproximação da empiria. A teoria de Bourdieu também 

é apresentada de forma simplificada, por questões de espaço, mas uma reflexão 

mais consolidada sobre o assunto será apresentada em nossa tese de doutorado. 

   

Teoria geral dos campos 
Em trabalhos anteriores, já sinalizávamos a importância do acúmulo de 

diferentes formas de capital para a consolidação da prática das blogueiras no 

ambiente digital. A passagem seguinte resume nossa percepção sobre o assunto: 
[...] o capital cultural das blogueiras de moda é identificado em sua 
educação formal e autodidatismo (conhecimento sobre moda e beleza). O 
capital econômico está na possibilidade de sustento por meio do blog. 
Enquanto o capital social se refere às redes de relacionamento dessas 
blogueiras – construídas tanto no espaço dos blogs, quanto fora dele. 
Poderíamos acrescentar aos achados de Pedroni a possibilidade de o 
capital cultural estar também associado a um conhecimento prático; como 
saber fazer uma boa maquiagem, combinar peças, identificar tendências, 
etc. Ou, ainda, o capital econômico poderia ser convertido em bens e 
produtos: roupas de diferentes marcas, possibilidade de aquisição de 
produtos de maquiagem, etc (KARHAWI, 2017, s/p). 

 

Ocorre, no entanto, que ao afirmarmos a existência dos diferentes tipos de 

capital na blogosfera de moda, a ausência de uma ênfase na delimitação de um 

campo fazia com que corrêssemos o risco de usar os conceitos de Bourdieu “[...] 

descontextualizados de uma matriz teórica pela qual foram gerados e que lhes dá 

sustentação” (LAGO, 2015, p. 728). Nesse sentido, este artigo retoma a noção de 

capital e a associa ao desenho de um campo da blogosfera de moda.  

Para começar, a estrutura de um campo, de acordo com Bourdieu (2003, p. 

120), consiste em “[...] um estado da relação de força entre os agentes ou as 

instituições envolvidas na luta ou, se se preferir, da distribuição do capital específico 

que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as estratégias posteriores”. 

Apesar de cada campo preservar atributos específicos, há leis gerais dos campos 

que sempre preveem “[...] espaços de lutas concorrenciais em que os agentes, 

munidos de diversos quantum de capital, disputam o direito à legitimidade” (LAGO, 
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2015, p. 735). De forma simplificada, o campo é um espaço social em que são 

travadas disputas com a intenção de se ocupar posições de dominação. O campo é 

um espaço da luta pelo controle, monopólio e acumulação de capital. Para alcançar 

essas posições, o agente deve deter um capital específico e, assim, convertê-lo em 

prestígio, distinção e reconhecimento social. É importante pontuar, ainda, que o 

campo não é algo dado, claramente observável pelo senso comum, mas sim uma 

etapa metodológica da pesquisa. Ou seja, é 
[...] o espaço construído pelo pesquisador, que permitirá pensar os espaços 
sociais como relacionais [...]. O campo só existe enquanto construção na 
pesquisa e ele pode assegurar que não se pense o mundo social como 
uma realidade dada, já posta. A noção de campo, portanto, é inseparável 
da pesquisa empírica e tem uma função epistemológica que se liga à 
construção do objeto de pesquisa (LAGO, 2015: 735) 

 

Todas as lutas travadas em um campo se encontram objetivadas “[...] nas 

instituições e nas disposições [...] que comanda[m] as estratégias e as chances 

objetivas dos diferentes agentes ou instituições” (BOURDIEU, 1983, p. 13) de se 

legitimarem nesse espaço. Essas predisposições a atuar de formas específicas 

dentro de um campo se devem ao que Bourdieu chama de habitus; a maneira como 

o sujeito organiza sua visão de mundo. Lago explica que  
 

[...] o habitus não faz sumir o indivíduo dentro da estrutura social, já que o 
conjunto de suas disposições, que o predispõem para a ação, é 
interiorizado e exteriorizado em um movimento dialético durante toda sua 
vida, a partir de posições “herdadas” de classe, gênero, etc, e, também, 
pelo confronto com outros indivíduos e agentes (LAGO, 2015, p. 735). 

 

Entendendo o campo como um jogo, definido por regras legitimadas, o 

habitus “[...] implica o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, 

das paradas em jogo, etc” (BOURDIEU, 2003, p. 120). Esse conhecimento não é, 

exatamente, consciente, mas incorporado durante o processo de socialização dos 

agentes do campo. É o habitus que permite que o jogador jogue as regras do jogo 

da maneira esperada. É ele que está por trás de todas as escolhas “pessoais” do 

sujeito. 

No jogo bourdiano, umas das disputas giram em torno do acúmulo de 

diferentes tipos de capital. Na concepção de Bourdieu, “é impossível explicar a 

estrutura e o funcionamento do mundo social, a menos que se reintroduza o capital 
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em todas as suas formas e não apenas na forma reconhecida pela teoria econômica” 

(1997, p. 46, tradução nossa). Assim, o autor prevê que o capital pode se apresentar 

em três principais formas; como capital econômico, capital cultural e capital social. A 

importância, o valor de determinado tipo de capital vai depender de sua função em 

cada campo. Um capital valorizado no campo acadêmico, por exemplo, pode ser o 

de menor importância no campo da mídia televisa. 

A distribuição de capital em um campo é sempre desigual. Como resultado, 

instaura-se uma “[...] separação entre os agentes ortodoxos, aqueles que possuem 

mais capital, e os heterodoxos, os que possuem menos capital [...]” (LAGO, 2015, p. 

736). É nessa divisão que as lutas se tornam mais visíveis. Os ortodoxos ocupam 

posições de poder e de autoridade no campo por monopolizar seu capital específico. 

É por essa razão, explica Bourdieu (2003), que os ortodoxos lançam mão de 

estratégias de conservação para defender a ortodoxia. “Ao passo que os menos 

providos de capital [...] inclinam-se para as estratégias de subversão – as da heresia” 

(BOURDIEU, 2003, p. 121), a fim de deslegitimar o monopólio dominante e instaurar 

novas estratégias de legitimidade.  

As subversões, no entanto, não passam de revoluções parciais, comenta o 

autor. Isso porque os campos estão circunscritos em certos limites. Seria essa mais 

uma das propriedades do campo, a doxa, uma crença comum, o indiscutido. Ou 

ainda, “[...] tudo o que faz o próprio campo, o jogo, as paradas em jogo, todos os 

pressupostos que tacitamente se aceitam, sem se saber sequer [...]” (BOURDIEU, 

2003, p. 121). Wacquant explica, ainda, que a doxa permite que os sujeitos tomem 

as “coincidências” das estruturas sociais e mentais do campo como mágicas, 

naturais, auto evidentes. Assim, “[...] sua composição é posta além do alcance do 

debate e da elaboração” (WACQUANT, 2002, p. 98). Fica evidente, portanto, que 

mesmo nas disputas, o campo é preservado. Luta-se com (e por) aquilo que se é 

possível lutar2. 

 

Blogosfera de moda como um campo 

                                                             
2 Há outras noções de Bourdieu igualmente importantes para a compreensão da teoria geral dos campos (poder e 
violência simbólica, estruturas estruturadas e estruturantes, prática). O recorte que propomos aqui simplifica a discussão 
apenas por questões de espaço. 
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Analisar a blogosfera pela noção de campo, permite que nos atentemos para 

as relações de força estabelecidas nesse espaço social. Com base no legado de 

Bourdieu, uma blogueira de sucesso não seria apenas alguém que assinou contratos 

milionários com grandes marcas de beleza ou alguém que transformou seu 

passatempo em profissão, mas um sujeito detentor de um capital específico, 

prestigiado no campo em questão. Nesse sentido,  
compreender a génese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem 
que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se 
geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do 
não-motivado os actos dos produtores e as obras por eles produzidas e 
não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 1989, p. 
69)   

 

Parece coerente examinar a emergência de um novo perfil profissional, ao 

mesmo tempo em que se compreende a gênese de um campo, as estruturas que o 

regem, as disputas que se travam nesse microcosmo social.  

Pedroni, em suas pesquisas sobre a blogosfera de moda italiana, assume 

que o blog e suas autoras – como um nó na rede – podem ser analisados no sentido 

bourdiano de campo. Enquanto autores como Rocamora defendem a blogosfera 

como um subcampo do campo da moda, Pedroni relativiza essa afirmação ao dizer 

que a blogosfera é “[...] um microcosmo que estabeleceu suas próprias regras” 

(PEDRONI, 2015, p. 194). O autor reconhece que, no caso do campo da moda, as 

“blogueiras pertencem aos tardios, em que elas entraram em cena como recém-

chegadas, desafiando os agentes dominantes e alcançando uma posição 

hegemônica ao lado de jornalistas de moda [...]” (PEDRONI, 2015, p. 194) o que 

pode levar à classificação como subcampo. No entanto, o sinal de que a blogosfera 

se configura como um campo autônomo está no fato de que suas leis 

reestruturaram, inclusive, o próprio campo da moda e, mais especificamente, da 

mídia de moda. Ainda assim, Pedroni relativiza a noção de campo e subcampo 

levando em conta a perspectiva de análise do pesquisador que observa 

empiricamente – e metodologicamente – o campo em questão. 

Em pesquisa posterior, avançando em sua teoria acerca da blogosfera de 

moda, Pedroni (2016) observa que o campo das blogueiras se relaciona com outros 

quatro campos diferentes: o campo da mídia de moda tradicional; mais 
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especificamente o campo das revistas de moda; o campo da produção de moda; e, 

mais recentemente, o campo das celebridades. E o que significa ter relação com 

esses campos? Pedroni aponta algumas características em comum entre a 

blogosfera e cada um desses espaços sociais de disputas pelo poder. A semelhança 

com o campo da mídia de moda por compartilharem o crédito e o espaço para 

veiculação de conteúdo; já a relação com o jornalismo de revista se materializa no 

problema em encontrar um balanço entre a independência editorial do conteúdo e a 

influência de anunciantes; o campo da produção de moda se aproxima do campo 

das blogueiras com a intenção de usá-las como ferramentas de venda. O último 

campo, e aquele que – pelo menos no Brasil – representa a mais nova intersecção 

das blogueiras de moda, é o campo das celebridades. Pedroni explica a relação 

entre os dois campos destacando também a emergência do campo das 

subcelebridades digitais: 
Deixando de lado a fase ingênua em que os blogs eram usados como 
diários pessoais e ferramentas de construção de identidade, as blogueiras, 
hoje, concentram-se em uma construção de visibilidade profissional. 
Assim, se subordinando ao modelo cultural do estrelato (PEDRONI, 2016, 
p. 112). 

 

No entanto, pensando na gênese do campo, para compreender como foi 

possível a entrada de consumidoras comuns (as blogueiras) em um campo 

institucionalizado como o da moda, Pedroni faz uso de duas noções principais de 

Bourdieu: trajetória que permite analisar a carreira das blogueiras; e formas de 

capital, ou recursos usados por elas para alcançar uma posição nesse campo. Para 

o pesquisador, a trajetória das blogueiras italianas – sua carreira – se inicia com 

etapas primitivas até chegar em um lugar específico da blogosfera, de destaque – 

no caso das blogueiras bem-sucedidas - ou não.  
Essa posição depende da interseção de duas histórias: a do próprio campo, 
que nasceu de forma caótica e se desenvolve no confronto entre o 
jornalismo, o mercado de moda e a audiência; e a da própria blogueira que 
acessa o campo com diferentes formas e volumes de capital e joga o jogo 
com várias estratégias visando ganhar autoridade e confiabilidade, fatores-
chave que influenciam a credibilidade e o sucesso de blogs e blogueiros 
(PEDRONI, 2015, p. 185). 

 

Aqui, podemos associar as questões da blogosfera italiana com a brasileira. 

No artigo “Apontamentos sobre a influência da mídia tradicional na emergência dos 
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blogs de moda”, discutimos a entrada da blogueira no cenário da Comunicação. Sem 

nos prendermos às discussões do campo, mostramos que “[...] há um discurso de 

aversão às blogueiras de moda no início dos anos 2010 [...]” (KARHAWI, 2016, p. 

14). No trabalho mencionado, reunimos relatos de jornalistas de moda que 

evidenciavam uma desconfiança em relação à prática das blogueiras de moda e 

levantavam críticas em relação à falta de competência para falar sobre a temática. 

À luz das teorias de Bourdieu, poderíamos sugerir que há aqui uma disputa entre 

heterodoxos e ortodoxos. Ao falar do campo científico, Bourdieu ilustra esse tipo de 

disputa: 
Na luta que os opõem, os dominantes e os pretendentes – os novatos, 
como dizem os economistas – recorrem a estratégias antagônicas 
profundamente opostas em sua lógica e no seu princípio. [...] Os 
dominantes consagram-se às estratégias de conservação, visando 
assegurar a perpetuação da ordem científica estabelecida com a qual 
compactuam (BOURDIEU, 1983, p. 137).  

 

Os recém-chegados (as blogueiras), por sua vez, usam estratégias de 

subversão com a intenção deslegitimar as posições dominantes dos ortodoxos. Em 

outras palavras, aqueles que chegam tardiamente em um campo estão dispostos a 

jogar as regras do jogo, desde que possam mudá-las. 

A principal disputa dada nesse campo tem relação com o “[...] choque da 

inclusão de amadores como produtores [...]” (SHIRKY, 2011, p. 50). Até então, o 

campo da mídia de moda era restrito para aqueles que detinham capital cultural 

específico – ou seja, um capital traduzido em conhecimento sobre moda. A entrada 

das blogueiras, banaliza essa posse de capital específico. A moda deixa de ser 

baseada apenas no discurso massivo dos veículos e passa a ser popularizada com 

garotas comuns que compartilham os looks do dia (Karhawi, 2016). Portanto, a regra 

básica do jogo – aquela que diz que só pode enunciar/comunicar algo, quem detém 

o poder para tal - é subvertida. O resultado dessa disputa é o desconforto e recusa 

do papel das blogueiras no campo da Comunicação no início dos anos 2010. 

Seriam então as blogueiras de moda as heterodoxas do campo da moda? Os 

sujeitos que chegam com a intenção de ocupar posições de dominação nesse 

campo? Poderíamos afirmar que sim. No entanto, há duas pistas que nos permitem 

fazer inferências diferentes. 
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Em trabalhos anteriores, afirmamos que “a aceitação por parte da mídia 

tradicional é um marco importante no processo de profissionalização dos blogs de 

moda” (KARHAWI, 2016, p. 14). Em nossa análise, essa aceitação é sustentada 

pela profissionalização da prática das blogueiras de moda. A blogueira deixa de ser 

encarada com dúvida pelos profissionais do campo da Comunicação e passa a ser 

entendida em seu papel nesse mercado; o de blogueira de moda. Se a chegada das 

blogueiras de moda e do ambiente digital, de forma mais ampla, fizeram com que 

“[...] a linha entre o que é jornalismo e não-jornalismo começa[sse] a ficar mais difusa 

[...]” (KARHAWI, 2016, p. 7), hoje as posições estão mais claras. Aceita-se, portanto, 

que lidamos com um novo perfil profissional com habilidades e competências 

específicas. Assim, se as blogueiras não representam uma ameaça, se deixam de 

ser encaradas como jornalistas menos especializadas, a disputa deixa de existir já 

que não se disputa o mesmo lugar no mercado de Comunicação (e não se disputa 

posições de privilégio no mesmo campo). 

Nossa constatação anterior pode ser evidenciada com a afirmação de 

Pedroni (2015) sobre a blogosfera de moda ser um campo específico e não um 

subcampo. Uma vez que aceitamos essa concepção, entendemos também que 

blogueiras de moda e jornalistas de moda, podem fazer parte de um mesmo 

mercado de comunicação, mas talvez não de um mesmo campo bourdiano. 

Então, se as blogueiras eram tidas como as heterodoxas do campo da mídia 

de moda, hoje, são as blogueiras recém-chegadas, as novatas, que representam um 

“risco” para a hegemonia das primeiras blogueiras. Uma disputa travada dentro do 

próprio campo da blogosfera de moda que, apesar de ser recente, “[...] já existe uma 

tentativa em distinguir as first-comers e as late-comers, de acordo com um 

mecanismo que Bourdieu observou em muitos campos” (PEDRONI, 2015, p. 191). 

Aquelas que chegaram primeiro e as que chegaram depois também são 

identificadas pela pesquisadora australiana Rosie Findlay (2015). A autora afirma 

que há dois períodos principais na história dos blogs de moda (sem referir-se à ideia 

de campo); um momento chamado de first-wave style blogging e second-wave style 

blogging (primeira e segunda onda da blogagem de moda).  

 Um exemplo da disputa entre blogueiras de prestígio, que ocupam espaços 

de dominação no campo, e blogueiras recém-chegadas ou que não detêm o capital 
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específico do campo é a discussão acerca da criação de um sindicato para 

blogueiras de moda em 2013. Discutimos essa passagem no trabalho “Sou blogueira 

da Capricho: um ensaio sobre formações discursivas”3 com base na Arqueologia do 

Saber de Foucault que nos permitiu identificar a existência de uma formação 

discursiva que negava à uma blogueira “menor” o poder de enunciar-se como 

blogueira. Essa credencial que lhe faltava – aparentemente – poderia ser traduzida 

em capital; ao não ser detentora do capital específico desse campo, a blogueira de 

moda da Capricho foi fadada à impossibilidade de se enunciar como blogueira, de 

ocupar espaços de dominação no campo que lhe cabe. E a intenção de se criar um 

sindicato para as blogueiras de moda é resultado não apenas de uma formação 

discursiva, como apontamos, mas de uma disputa pelo domínio de um campo. 

Quando blogueiras dominantes, de sucesso, ou blogueiras mais antigas afirmam 

que seria importante criar um sindicato, vemos aí o uso de estratégias para 

manutenção das regras do campo. A heterodoxia tentando calar a ortodoxia com a 

perpetuação de suas práticas instituídas.  

 Ainda pensando nas relações concorrenciais entre novatos e dominantes no 

campo da blogosfera de moda, poderíamos trazer como exemplo a oferta de cursos 

de blogueiras já profissionais voltados para aquelas que estão se iniciando na 

prática. Em 2015, a blogueira Taciele Alcolea, hoje com mais de 3,5 milhões de 

inscritos em seu canal no YouTube4, elaborou um curso online (figura 1) em que 

compartilhava sua “[...] experiência nesse mundo de blogs, [...] o que conseguiria 

passar para as meninas que estão começando [...]”5. 
Figura 1: Curso “Segredos da Taci” 

 

                                                             
3 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional IBERCOM, em 2015, na Universidade de São Paulo. Disponível 
em: https://goo.gl/6DtXeO 
4 O canal de Taciele Alcolea soma 3.592.733 inscritos. Dados disponíveis em: < 
https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci> Acesso em 03/07/2017. 
5 Transcrição de trecho do vídeo “Segredos da Taci”, publicado em 5 de março de 2015 em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=lfAtOnh5y54> Acesso em 02/07/2017. 
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A blogueira Karol Pinheiro, por outro lado, decidiu produzir vídeos especiais 

em seu canal no YouTube, hoje com mais de 800 mil inscritos6. A série intitulada 

“Quero ser blogueira” (figura 2) reuniu nove episódios nos quais não apenas Karol 

dividia dicas sobre a profissão, mas convidava outras colegas de trabalho para falar 

sobre suas práticas.  
Figura 2: Série de vídeos de Karol Pinheiro 

 
Podemos olhar os exemplos por diferentes perspectivas. No caso do 

“Segredos da Taci”, a oferta do curso para jovens blogueiras supre uma demanda 

de mercado – um questionamento que Taciele diz receber com frequência de suas 

leitoras – e gera lucro para a blogueira em questão por se tratar de um curso pago. 

Já a série de vídeos sobre como ter um blog, também responde a uma demanda do 

mercado – em que as jovens que leem os blogs de moda se espelham em suas 

“ídolas” não apenas em relação ao consumo aspiracional, mas também em termos 

profissionais. Além disso, os vídeos são mais uma estratégia de produção de 

conteúdo – quanto mais conteúdo publicado no YouTube maior a chance de 

monetização da blogueira. 

 Há algo, no entanto, que fica evidente apenas se olharmos por um viés 

bourdiano. Taciele Alcolea e Karol Pinheiro podem ser reconhecidas como 

dominantes em seu campo; seja pelo número de inscritos em seus canais, seja pelas 

parcerias com marcas de moda e beleza, seja pelo poder simbólico que exercem no 

campo. Ao ditar “as regras do jogo”, no curso ou na série de vídeos, o que elas fazem 

é preservar as leis do campo e, nesse processo, elas sistematizam o “[...] interesse 
                                                             
6 O canal de Karol Pinheiro soma 807.831 inscritos. Dados disponíveis em: < 
https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial> Acesso em 03/07/2017. 
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em conservar e em conservar-se conservando” (BOURDIEU, 2003, p. 1234). Suas 

estratégias servem à permanência e consagração, inculcando habitus, “[...] em 

particular a todos os novatos do campo da produção propriamente dito” 

(BOURDIEU, 1983, p. 138). Ou seja, o habitus de ser blogueira é inscrito nas recém-

chegadas. A estrutura do campo passa a fazer parte de algo tido como “natural”, 

normalizador de valores, comportamentos e códigos de conduta. Trazendo a 

discussão de Bourdieu sobre o campo científico para nossa esfera, temos que “os 

dominantes são aqueles que conseguem impor uma definição da ciência segundo a 

qual a realização mais perfeita consiste em ter, ser e fazer aquilo que eles têm, são 

e fazem” (BOURDIEU, 1983, p. 128). 

 

Prestígio no campo da blogosfera de moda 
 Mas como se desenha, exatamente, o campo da blogosfera de moda 

brasileira? Por se tratar de um ensaio teórico, não almejamos trazer respostas, uma 

vez que este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, ainda em desenvolvimento. 

No entanto, em uma aproximação pontual, apenas para fins de exemplo, 

poderíamos definir algumas posições de poder no campo da blogosfera de moda 

brasileira. 

 Findlay (2015) afirma que um importante marco na profissionalização dos 

blogs de moda é a criação das plataformas de blogs. Até então, os blogs cresciam e 

articulavam-se dentro de uma blogosfera de nicho. A criação de redes que reúnem 

as principais blogueiras de moda é uma resposta ao interesse do mercado 

publicitário pelo trabalho dessas jovens, além de ser uma ferramenta 

potencializadora de alcance e visibilidade. Essas redes trabalham como agências, 

como relações públicas, como intermediários entre a blogueira e as marcas de moda 

e beleza. Findlay (2015, p. 173) aponta que apesar de as blogueiras integrantes 

dessas plataformas “[...] não serem indicativo dos blogs de moda como um todo [...]”, 

elas podem ser consideradas de um “nível superior”. Geralmente são garotas com 

números representativos em suas redes socais, com certa viabilidade comercial e, 

no caso de plataformas de blogs específicas, ainda seguem um padrão estético e 

compartilham de atributos físicos considerados admiráveis.  
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Um exemplo desse modelo de negócio no Brasil é o F*Hits, idealizado por 

Alice Ferraz, empresária de moda e relações públicas, em 2011. A entrada do F*Hits 

no mercado de moda brasileiro sinalizou o início de um processo de 

profissionalização mais estruturado. Entre os serviços da rede está o de definir 

padrões de publicidade, negociar com marcas e agências parcerias para as 

blogueiras do grupo, além de prestar assessoria financeira, de imagem e de 

comunicação para cada uma delas.  

Para esta reflexão teórica, no entanto, a entrada de uma rede de blogs que 

passa a ter relevância nos negócios da área, sinaliza também o monopólio de um 

espaço de destaque no campo. Afinal, quem são as blogueiras do F*Hits? O que é 

preciso ter para fazer parte desse seleto grupo? Em termos de capital, quais são 

importantes no processo de acumulação para se atingir um espaço no campo de 

destaque? Quais são as disputas necessárias para legitimar-se na blogosfera e fazer 

parte do casting da rede de blogueiras? Todas essas perguntas podem ser 

respondidas com um olhar bourdiano para o campo da blogosfera. 

 Esse tipo de monopólio das posições do campo definido pelo F*Hits faz com 

que, por exemplo, as novatas na blogosfera de moda passem a vislumbrar posições 

de dominação ocupadas pelas blogueiras profissionais. Nesse sentido, as práticas 

estabelecidas passam a ser copiadas, uma vez que sua fiel reprodução pode levar 

à posição de destaque como blogueira profissional. Instaura-se, assim, a 

perpetuação de um habitus que começa a conduzir o campo. A intenção comercial 

de profissionalização da blogagem de moda, perpetua-se, portanto, em práticas de 

dominação do campo7. Fazer parte de uma rede de blogs passa a ser um símbolo 

de distinção. Distinguir-se é ter importância social, é ter influência no campo.  

Em fevereiro de 2015, a blogueira Camila Coelho, uma das pioneiras na blogosfera 

de moda brasileira, foi capa da revista Estilo. Na matéria de onze páginas (entre 

entrevista e editorial de moda), há uma passagem de Alice Ferraz falando sobre a 

integrante do F*Hits: “Algumas blogueiras são boas para o look do dia, mas não para 

falar. Outras são boas para se maquiar, mas não entendem de moda. A Camila é 

boa em tudo” (2015, p. 100). Ao longo de sua carreira como blogueira, Camila tem 
                                                             
7 Mais tarde, outras redes de blogs vão surgindo com o mesmo objetivo de atuar na profissionalização da blogosfera de 
moda e servir como um intermediário entre as blogueiras e as marcas de moda e beleza. O CBBlogers, de 2013, e o 
Caras Blogs, de 2014, são dois exemplos. 
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estampado capas de revista, assinado coleções de roupa, participado de desfiles de 

alta costura e se consolidado como uma referência na blogosfera de moda brasileira. 

A fala de Alice Ferraz, além de um elogio ao trabalho da blogger, elucida a 

importância do acúmulo de capitais específicos nesse campo. É a forma que a 

blogueira maneja seus próprios capitais que a levam a uma posição de distinção; 

fazer valer aquilo que a distingue entre as outras (seus capitais) é a grande intenção 

do jogo do campo. 

No caso das blogueiras de moda, o capital cultural pode ser identificado não 

apenas nos livros que a blogueira leu ou em sua formação formal em moda ou 

Comunicação, mas especialmente em sua habilidade em se maquiar, conhecer 

grifes ou combinar estampas, por exemplo. O capital econômico pode estar 

traduzido em maquiagens de marcas diferentes ou, mais a frente, na possibilidade 

de se manter com o blog. Enquanto o capital social está apoiado nas relações que a 

blogueira consegue estabelecer no seu campo de atuação. Essa tríade pode levá-la 

à distinção no campo, em acúmulo de capital simbólico. O que Alice Ferraz enfatiza 

sobre Camila é a existência de uma distinção da blogueira frente a todas as outras 

do campo. Camila ser boa em tudo é, na verdade, Camila ser detentora de capitais 

específicos e valiosos para o campo da blogosfera de moda. Capitais esses que a 

colocam em um espaço de prestígio, distinção e influência.  

Também em 2015, Camila Coelho foi personagem da matéria “Cinderela em 

Paris” da revista Vogue. Ao falar de sua trajetória, a ex-maquiadora da Dior narrou a 

alegria de trabalhar novamente com a marca, mas, dessa vez, como convidada para 

o desfile de alta costura do inverno 2015/2016, em Paris. Sob à ótica bourdiana, essa 

conquista na carreira de Camila nos leva a questionar: quais são os capitais 

necessários para esse tipo de distinção, não apenas no campo da blogosfera de 

moda, mas no campo da moda em si? O que distancia Camila de blogueiras que 

não são convidadas para semanas de moda fora do país?  

Usando os termos do mercado, poderíamos afirmar que estamos olhando 

para blogueiras de nichos diferentes: talvez o público-alvo do blog de Camila seja 

mais interessado em alta-costura do que o público de outra blogueira. Esta afirmação 

está correta; diferentes nichos exigem estratégias diferentes já que atendem 

demandas de públicos muito diversos. Mas, e em termos bourdianos? O que 
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representa o pertencimento a um nicho específico e não a outro? O nicho é uma 

construção autêntica reservada à própria blogueira ou uma construção arbitrária? 

Produzir conteúdo para um nicho e não para outro é algo definido “naturalmente”? 

Se formos pensar nas parcerias com marcas, o que significa participar de 

campanhas de alta costura e, do outro lado, fazer parcerias com lojas da rua José 

Paulino, em São Paulo8? Que acúmulo de capital específico isso revela? Que 

posições no jogo essas blogueiras ocupam? 

 

Algumas conclusões incipientes 
Encerramos este artigo teórico com perguntas e não com respostas. Todas 

as indagações deixadas em aberto servem para definir aquilo que é importante ser 

observado no campo da blogosfera de moda. Nesse sentido, Bourdieu nos auxilia 

em uma tarefa árdua: desvelar estruturas de poder. Para ele, só quando o agente 

de um campo conseguir compreender os mecanismos das estruturas que o regem, 

será possível realizar mudanças. A pesquisa científica deve auxiliar nesse processo 

de desnaturalização do mundo social.  

A entrada de Bourdieu em nosso escopo teórico do doutoramento não se 

limita apenas à intenção de desvelar o mundo, mas de compreender mecanismos 

que são ainda mais influentes no processo de profissionalização da blogosfera de 

moda do que apenas o advento das mídias sociais digitais. Delimitar a emergência 

de um novo campo (ou subcampo) na Moda ou na Comunicação – a depender da 

perspectiva de análise – é compreender que a profissionalização de uma blogueira 

não está limitado apenas ao seu esforço como profissional, ao uso correto das 

plataformas digitais de publicação. A ascensão e o declínio das blogueiras de moda, 

para além da paixão pela temática, estão inscritos em seus capitais e habitus. Não 

é a cultura da participação ou a validação da mídia tradicional que legitima a 

profissionalização da blogosfera de moda, é seu próprio campo, suas lutas 

concorrenciais, seus espaços de distinção. 

 

 
 

                                                             
8 Comércio popular do Brás e Bom Retiro se reinventa na crise. Veja São Paulo, 15/06/2017. 
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