
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

 

 

Contribuições de Pierre Bourdieu para o Campo Jornalístico1 

 
Edwin dos Santos CARVALHO2 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC 

 

 

Resumo 

 

Vinte anos após o lançamento no Brasil do polêmico livro Sobre a Televisão, que 

desvelou os mecanismos de dominação e reprodução social da imprensa, este artigo 

apresenta, a partir da revisão bibliográfica da obra de Pierre Bourdieu, contribuições da 

teoria bourdieusiana para o campo jornalístico e o quanto a concepção do sociólogo 

francês sobre a área avançou ao longo dos anos. Embora o jornalismo não tenha sido o 

principal objeto de estudo de Bourdieu, ele direcionou, em diferentes fases de sua 

trajetória acadêmica, o olhar crítico e metodológico para a estrutura do campo 

jornalístico, trazendo importantes contribuições da teoria sociológica para o campo 

epistemológico das teorias do jornalismo. 
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Introdução 

Ao estudar contribuições de diferentes áreas do conhecimento para as teorias do 

jornalismo, o pesquisador da comunicação tem diante de si uma ampla variedade de 

possibilidades de abordagens teóricas. Entre as diversas percepções possíveis estão a do 

jornalismo como forma social de conhecimento (GENRO FILHO, 1987), como 

instituição social (BERGER e LUCKMANN, 2008), como gênero discursivo 

(BENETTI, 2008) ou ainda como campo social. Este último conceito, formulado pelo 

sociólogo francês Pierre Bourdieu, tem sido um dos caminhos recorrentes percorridos 

por estudiosos interessados em compreender como o jornalismo atua na construção 

social da realidade.  

Um dos mais importantes intelectuais do século 20, Bourdieu, falecido em 2002, 

possui uma extensa obra, que converge para uma teoria sociológica que difere do 
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pensamento marxista tradicional ao encarar o mundo social como “um espaço 

multidimensional, que não pode ser reduzido a um determinismo econômico de classe” 

(VALLE, 2007, p. 123). Suas contribuições teóricas em muitos temas fizeram dele uma 

referência em diversas áreas, entre elas a comunicação. Apesar de vasto, o conjunto da 

obra de Pierre Bourdieu pode ser resumido a uma constante preocupação com os modos 

de dominação e reprodução social empenhados por diferentes agentes, tais como o 

sistema de ensino e a mídia. 

Embora o jornalismo não tenha sido o objeto central da obra de Bourdieu, ele 

direcionou, em diferentes fases de sua trajetória acadêmica, o olhar crítico e 

metodológico para o campo jornalístico, trazendo importantes análises da teoria 

sociológica para o campo epistemológico da comunicação e, mais especificamente, para 

a compreensão do modo como é estruturado o campo jornalístico. Este artigo propõe 

apresentar contribuições teóricas de Pierre Bourdieu para o jornalismo, situando, no 

conjunto de sua obra, como seu pensamento sobre jornalismo avançou desde os 

primeiros ensaios sobre o tema, em meados dos anos 70, até suas últimas publicações. 

 É importante salientar que trabalhos similares a este já foram produzidos por 

autores como Benson e Neveu (2005), que apontaram a importância de conceitos como 

campo jornalístico, habitus e illusio para os estudos na área da comunicação. Entretanto, 

esta pesquisa busca ampliar a discussão, ao identificar, além do clássico Sobre a 

Televisão, referências mais atuais de Bourdieu em suas reflexões específicas sobre o 

jornalismo e o quanto o pensamento dele avançou ao longo dos anos.  

 

A teoria do campo 

 

Antes de conceituar campo jornalístico, Bourdieu formulou sua teoria do campo 

social, formado por diversos subcampos, um deles composto pelo universo do 

jornalismo. Um dos mais influentes críticos dos mecanismos de reprodução das 

desigualdades sociais, ele passou a dedicar-se aos estudos das relações de poder 

travadas no interior de cada grupo social e fora dele. A partir da observação de que cada 

grupo de pessoas estabelecia relações de poder que tornavam os indivíduos mais ou 

menos autônomos em relação aos seus pares e aos indivíduos de outros grupos, a 

sociologia crítica bourdieusiana desenvolveu sua teoria dos campos. 
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O conceito de campo foi apresentado por Bourdieu ainda na segunda metade dos 

anos 60 em artigos publicados na época para descrever o universo intelectual. Foi, 

porém, no artigo Une intepretétation de la sociologie religieuse de Max Weber, 

publicado na revista científica Archives Européenes de Sociologie, em 1971, que ele 

apresentou as bases que fundamentariam sua tese. Ele definiu campo como “o local de 

ações e reações realizadas por agentes sociais dotados de disposições permanentes, em 

parte, adquiridas em sua experiência desses campos sociais” (BOURDIEU, 1995, p.2).   

No livro A Distinção: Crítica social do Julgamento, Bourdieu apresenta a 

dinâmica dos campos sociais. Publicada originalmente em 1979, a obra caracteriza as 

práticas de consumo de bens materiais e simbólicos como objetivações de relações de 

distinção.  Nela é reafirmado o conceito de campo como um espaço pela apropriação de 

bens (econômicos e culturais), de lutas simbólicas pela apropriação de sinais distintivos. 

Entre esses bens estão as obras de arte. 

Segundo Bourdieu, o campo não é delimitado geograficamente, mas sim um 

espaço abstrato de relações humanas, no qual cada agente comporta-se como um 

jogador em busca do troféu. Metaforicamente, o troféu representa um mecanismo de 

distinção, a conquista do poder dentro do grupo, de um capital cujo valor é simbólico, 

definido por cada campo. Por exemplo, enquanto para um time de futebol, o troféu é a 

conquista do título do campeonato, para um sindicalista pode ser a influência que ele 

exerce junto aos seus colegas do movimento sindical ou ainda a sua eleição para presidir 

a entidade.   

Em linhas gerais, os campos são caracterizados por relações assimétricas de 

poder. “Um campo é um espaço estruturado, um campo de forças – há dominantes e 

dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade que se exercem no 

interior desse campo” (BOURDIEU, 1997a, p.57). Na igreja, por exemplo, o pastor 

exerce poder de liderança junto aos fiéis. Há ainda fiéis que influenciam mais que 

outros.  Cada campo é um universo em que coexistem forças diversas. Um mundo em 

que existem conflitos, concorrências, hostilidades. Mas também, que se baseia “em um 

conjunto de pressupostos e de crenças partilhadas (para além das diferenças de posição 

e de opinião)” (Ibdem, p. 67).  

Crítico da tradição marxista, Bourdieu coloca-se frontalmente contra a 

caracterização da estrutura social a partir das suas forças produtivas materiais, como 

resultado das distinções impostas pelo acúmulo do capital financeiro. “De Marx a 
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Gramsci e a Althusser, e mesmo além, todos sempre insistem em caracterizar o Estado 

pelo que ele faz, mas sem interrogar sobre a própria estrutura dos mecanismos que 

supostamente produzem aquilo que o fundamenta” (BOURDIEU, 2014, p. 30).  

Em O Campo Econômico, o sociólogo deixa clara a ideia de que os agentes 

econômicos recebem pressões estruturais que ultrapassam as fronteiras do campo da 

economia. Ao criticar o modelo da ortodoxia econômica, Bourdieu reforça que tudo que 

ela “considera como um produto dado, a oferta, a demanda, o mercado, é o produto de 

uma construção social, é um tipo de artefato histórico, do qual somente a história pode 

dar conta” (BOURDIEU, 2005, p.17). Esta talvez seja uma das contribuições mais 

singulares da sociologia crítica bourdieusiana: identificar outros tipos de capital em jogo 

na estrutura social, além do capital financeiro, percebendo que as formas de dominação 

são transfiguradas em bens econômicos, mas também em bens simbólicos, intangíveis, 

que atuam na manutenção das hierarquias sociais.    

A sociologia bourdieusiana recorre à filosofia para fundamentar sua teoria de 

campo. Bourdieu afirma que, se tivesse um modelo teórico,“teria adotado o kantiano 

mediante o qual os instrumentos com os quais se pensa a realidade são submetidos à 

crítica reflexiva” (BOURDIEU, 2015, p.24). Seu conceito de habitus (matriz comum de  

práticas cotidianas compartilhadas no interior de cada campo social) “é uma noção 

muito antiga, visto que remonta a Aristóteles, passando por São Tomás [...] ou, além 

deles, em pessoas tão diferentes como Husserl, Durkheim ou Weber” (Ibdem, p. 57-

58).     

 

O campo jornalístico e a polêmica do livro Sobre a Televisão  

 

Este artigo está sendo produzido vinte anos após o lançamento no Brasil do 

polêmico livro Sobre a Televisão, que gerou um profundo desconforto entre Pierre 

Bourdieu e os profissionais da imprensa francesa e depois de muitos outros países. 

Publicada após um curso ministrado pelo sociólogo no Collège de France e transmitido 

pela televisão do país, a obra delimita a estrutura do campo jornalístico embora, em 

publicações anteriores, ele já tivesse dado indícios de como essa estrutura funcionava.  

Na obra, Bourdieu avalia o jornalismo como uma das profissões com maior 

número de “pessoas inquietas, insatisfeitas, revoltadas ou cinicamente resignadas, em 

que se exprimem muito comumente (sobretudo o lado dos dominados, evidentemente), 
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a cólera, o asco ou desencorajamento” (BOURDIEU, 1997a, p.53), diante dos 

constrangimentos e imposições do campo de atuação profissional. O livro foi alvo de 

muitas críticas especialmente dos jornalistas da grande imprensa francesa, que o 

acusavam de promover a análise de uma área sobre a qual, em tese, ele não dominava 

por não possuir nem formação acadêmica nem prática.  

Antes do lançamento do polêmico livro, Bourdieu já havia produzido artigos 

sobre a influência do jornalismo na revista científica Actes de la Recherche em Sciences 

Sociales, criada por ele em 1975. Na concepção bourdieusiana, o universo do 

jornalismo constitui um campo social, uma estrutura “que está sob a pressão do campo 

econômico por intermédio do índice de audiência. E esse campo muito heterônomo, 

muito sujeito a pressões comerciais, exerce, ele próprio, uma pressão sobre todos os 

outros campos” (BOURDIEU, 1997a, p.77).  

Em Sobre a Televisão, Bordieu demonstra preocupação com a grande influência 

que o jornalismo exerce sobre outros campos de produção cultural, incluindo a 

produção artística e a científica. Diferente de outros pesquisadores, que direcionavam 

suas análises ao formato ou ao conteúdo das produções jornalísticas, em suas reflexões 

sobre o jornalismo, como fez questão de enfatizar, o que interessa “não são as imagens, 

o fluxo dos programas, a semiótica publicitária, a relação entre a escrita e o vídeo, ou 

seja, as propriedades intrínsecas de um meio” (ORTIZ, 2013, p 25), mas o conjunto de 

lutas que são travadas no interior do mundo do jornalismo que interferem no modo de 

fazer jornalístico.  

 

A estrutura do campo jornalístico 

 

Na concepção bourdieusiana, o universo do jornalismo constitui um campo 

social, uma estrutura “que está sob a pressão do campo econômico por intermédio do 

índice de audiência. E esse campo muito heterônomo, muito sujeito a pressões 

comerciais, exerce, ele próprio, uma pressão sobre todos os outros campos” 

(BOURDIEU, 1997a, p.77). Seu objeto de estudo, como faz questão de enfatizar, não é 

o poder dos jornalistas tampouco o jornalismo como “quarto poder”, “mas a influência 

que os mecanismos de um campo jornalístico cada vez mais sujeito às exigências do 

mercado (dos leitores e dos anunciantes) exercem em primeiro lugar sobre os 

jornalistas” (BOURDIEU, 1997b, p. 101).   
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Em Sobre a Televisão Bourdieu define campo jornalístico como “um microcosmo 

que tem leis próprias e que é definido por sua posição no mundo global e pelas atrações 

e repulsões que sofre da parte de outros microcosmos” (BOURDIEU, 1997, p.55). Cada 

campo, acrescenta, possui um microcosmo que reúne os agentes e instituições que se 

dedicam à produção de obras do próprio campo. Dessa forma, o campo jornalístico 

constitui um microcosmo, formado por outros microcosmos (redações, veículos de 

imprensa, cursos de formação universitária e outros espaços de relações formados 

dentro da área do jornalismo).  

Assim como qualquer outro campo social, o campo jornalístico é formado por 

“arenas de luta em que indivíduos e organizações competem, inconscientemente e 

conscientemente, para valorizar as formas de capital que eles possuem” (BENSON; 

NEVEU, 2005, p.4). Nesta perspectiva, a produção jornalística passa a ser encarada não 

como o simples reflexo de imperativos econômicos ou pressões políticas, mas como o 

resultado de relações de forças travadas dentro e fora do campo jornalístico.  

Sobre a autonomia do campo jornalístico, a mais significativa contribuição de 

Bourdieu diz respeito ao elevado grau de heteronomia do jornalismo, ou seja, de 

influência que recebe de outros campos. O campo jornalístico é considerado um campo 

autônomo muito fraco. “Para entender o que acontece no jornalismo, não é suficiente 

saber quem financia as publicações, que anunciantes estão pagando pela publicidade, de 

onde os subsídios vêm” (BOURDIEU, 1995, p. 4-5). Outros agentes atuam nesse 

campo, entre eles os próprios jornalistas com suas diferentes visões de mundo, as fontes 

de informação e a audiência (o público). 

Os jornalistas, segundo Bourdieu, são agentes que operam na realidade social ao 

mesmo tempo em que atuam no conjunto das produções simbólicas. “Não há discurso 

(análise científica, manifesto político, etc.) nem ação (manifestação, greve, etc.) que, 

para ter acesso ao debate público, não deva submeter-se a essa prova de seleção 

jornalística” (BOURDIEU, 1997a, p.67). O campo jornalístico é então “o lugar de uma 

lógica específica, propriamente cultural, que se impõe aos jornalistas através das 

restrições e dos controles cruzados que eles impõem uns aos outros” (BOURDIEU, 

1997b, p.105).   

 

Jornalismo e violência simbólica 
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No livro Cartas à Cristina, Paulo Freire expôs seu posicionamento sobre a 

liberdade de imprensa: “só é livre a imprensa que não mente, que não retorce, que não 

calunia, que não se omite, que respeita o pensamento dos entrevistados, em lugar de 

dizer que eles disseram A tendo dito M” (FREIRE, 1994, p.188). Em tempos de crise no 

jornalismo (uma crise econômica, mas também de caráter ético, uma vez que a 

credibilidade de muitos veículos de comunicação está sendo colocada em dúvida), as 

palavras do educador ecoam como o retrato em preto e branco de um jornalismo que, 

majoritariamente, parece caminhar em sentido contrário aos princípios éticos que regem 

a profissão.   

A apropriação do jornalismo como instrumento de manipulação e controle 

ideológico vem sendo motivo de preocupação de muitos pesquisadores e intelectuais de 

diferentes áreas do conhecimento. Ao mencionar o poder de influência da televisão, 

Bourdieu já alertava para as constantes ameaças de instrumentalização dos jornalistas a 

serviço da violência simbólica. Essa violência é marcada pela imposição de ideias, 

costumes e valores da elite dominante, ao custo da invisibilização e do silenciamento 

dos grupos sociais que não compõem essa elite.   

Diferente da violência aberta (física ou econômica), a violência simbólica atua 

como uma espécie de “violência branda, invisível, desconhecida com tal” (BOURDIEU, 

2004, p.206), uma violência “eufemizada”, que se impõe por estratégias que disfarçam 

sua intenção de estabelecer relações de dominação. A violência simbólica é aquela 

exercida “com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com frequência, dos 

que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercê-la ou sofrê-

la” (BOURDIEU, 1997, p.22).  

Segundo o sociólogo francês, “os jornalistas têm ‘óculos’ especiais a partir dos 

quais vêem certas coisas e não outras; e vêem de certa maneira as coisas que vêem. Eles 

operam uma seleção e uma construção do que é selecionado” (BOURDIEU, 1997, 

p.25). Neste sentido, o jornalismo pode se converter em um mecanismo de violência 

simbólica na medida em que contribui para a manutenção das desigualdades, elegendo, 

de forma deliberada, o que deve e o que não deve ser noticiado e, mais ainda, como 

deve ser noticiado, excluindo da pauta jornalística questões que, de algum modo, 

possam subverter a ordem vigente.  

O jornalismo tem a palavra como arma. Ao estudar a eficácia simbólica das 

palavras na construção das coisas sociais, Bourdieu considerou que, ao nomearmos 
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essas coisas, constituímos a estrutura do mundo. “O mundo social é também 

representação e vontade; existir socialmente é também ser percebido, aliás, percebido 

como distinto” (BOURDIEU, 1988, p.112). O poder estruturante das palavras consiste 

exatamente em “sua capacidade de prescrever sob a aparência de descrever ou então de 

denunciar sob a aparência de enunciar” (idem, p. 118). Para o sociólogo, o uso da 

linguagem é um mecanismo de lutas entre classificações, com o objetivo “de impor a 

definição legítima das divisões do mundo social e, por essa via, de fazer e desfazer 

grupos” (BOURDIEU, 1998, p.108). Ele destaca que, ao instituir o mundo (fazendo 

existir ou inexistir aspectos da vida social), o discurso (científico, jornalístico, entre 

outros) passa a funcionar na realidade dessas mesmas lutas, consagrando um estado das 

divisões e da visão das divisões das coisas. 

A sociologia crítica bourdieusiana observa o jornalismo como um agente que 

atua diretamente na construção da realidade. Afinal, “o jornalismo não apenas reproduz 

o conhecimento que ele próprio produz, reproduz também o conhecimento produzido 

por outras instituições sociais” (MEDITSCH, 1997, p.3). Enquanto prática social 

institucionalizada, quando materializado em forma de notícia, o jornalismo produz e 

reproduz um tipo de saber para quem o consome. Um conhecimento que, embora não 

científico, atinge a uma vasta camada social e que, a depender do modo como é pensado 

e produzido, pode contribuir para processos de contestação à ordem dominante ou de 

manutenção do status quo. 

 

O jornalismo e a nova ordem econômica mundial 

 

Se em Sobre a televisão Bourdieu já alertava para a possibilidade de 

instrumentalização dos jornalistas a serviço da ordem dominante, uma de suas últimas 

obras publicadas, o livro Contrafogos 2: por um movimento social europeu é ainda mais 

contundente na crítica à manipulação da imprensa. Para ele, os jornalistas, cada vez 

mais pressionados pelas forças econômicas e políticas que se instauram no campo 

jornalístico, submetem-se à lógica do sistema neoliberal capitalista. 

 

O campo jornalístico, que filtra, intercepta e interpreta todas as 

declarações públicas segundo sua lógica mais típica, a do “tudo ou 

nada”, tenta estender a todos a escola débil que se impõe àqueles que 

ficam encerrados em sua lógica: ser "pela” Europa, ou seja, 

progressista, aberto, moderno, liberal, ou não sê-lo, e condenar-se 
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assim ao arcaísmo, ao passadismo, ao poujanismo, ao lepenismo, até 

mesmo ao anti-semitismo. (BOURDIEU, 2001, p.15) 
 

 

Mesmo reconhecendo que, quando pressionada pelos movimentos sociais, a 

mídia torna visíveis algumas causas defendidas por grupos contra-hegemônicos, 

Bourdieu destaca que a visibilidade dessas causas costuma ser efêmera e circunstancial. 

Ele aponta que “os porta-vozes são entrevistados, veiculam-se algumas reportagens 

patéticas, mas as reivindicações dos movimentos raramente são levadas a sério nas 

discussões públicas, em virtude, sobretudo, dos limites da abrangência e da 

retransmissão midiática” (BOURDIEU, 2001, p. 15).  

Em meados dos anos 90, Bourdieu já via elementos que apontavam para um 

processo de apropriação do jornalismo como instrumento de violência simbólica. Suas 

obras posteriores chegariam à conclusão que esse processo se consolidaria nos anos 

seguintes. “Manipuladas, não raro à sua revelia, pelas grandes agências internacionais e 

pela lógica da concorrência que as opõe” (BOURDIEU, 2001, p.61), as mídias estariam 

utilizando o jornalismo para promover uma política de despolitização, desprovida de 

reflexão, formando um público conformado ou no máximo ressentido com os sistemas 

político e econômico vigentes, mas inerte em seu próprio ressentimento.  

Sem ignorar o fato de que o poder econômico exerce significativo domínio sobre a 

produção das notícias no jornalismo, Pierre Bourdieu também considera o consumo 

cultural como uma importante marca de classe (distinção). Para o francês, o capital 

simbólico (cultural, social, artístico, esportivo, entre outros) é fator que influencia direta 

e indiretamente nas relações de poder, dentro e fora do universo jornalístico. Afinal, “as  

a lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são, inseparavelmente, lutas 

simbólicas pela apropriação desses sinais distintivos” (BOURDIEU, 2007, p. 233).  

 

Considerações finais 

 

A teoria dos campos de Pierre Bourdieu trouxe importante contribuição do 

pensamento sociológico para a compreensão do poder simbólico do jornalismo. Como 

já foi mencionado anteriormente, o clássico livro Sobre a televisão provocou uma série 

de reações violentas de jornalistas franceses quando foi lançado, fazendo com que 

Bourdieu se visse obrigado a publicar um prólogo justificando suas análises. Respeitado 

por cientistas e intelectuais de diferentes áreas, o sociólogo ainda encontra resistência de 
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parte do campo jornalístico em reconhecer a importância de sua obra, como ele próprio 

se ressentia. Em entrevista ao historiador Roger Chartier, ele deixou clara a frustração: 

“a leitura de minha obra por meus contemporâneos não tem correspondido à minha 

expectativa: ela tem sido feita, mas de modo algum entre as pessoas que escrevem nos 

jornais” (BOURDIEU; CHARTIER, 2015, p.29).   

Vimos ainda que, mesmo não sendo um teórico voltado especificamente para as 

questões da comunicação ou do jornalismo, Bourdieu tornou-se uma referência para 

muitos estudos na área. O caráter multidisciplinar de sua teoria crítica sociológica 

permite estabelecer conexões entre o campo do jornalismo e outros espaços de relações 

sociais. Segundo ele, os campos das ciências sociais, político e jornalístico têm em 

comum o fato de reivindicarem a imposição da visão legítima do mundo social, lutando 

cada um em seu próprio universo “para serem reconhecidos como categorias legítimas 

de construção do mundo social” (BOURDIEU, 1995, p.8). Só que diferentemente dos 

outros campos, “atualmente todos os campos de produção cultural estão sujeitos às 

limitações estruturais do campo jornalístico” (BOURDIEU, 1997a, p.80). 

Enquanto as primeiras críticas sobre o jornalismo demonstram um Bourdieu 

preocupado, porém esperançoso em relação ao uso da mídia na luta contra as 

desigualdades sociais, suas últimas reflexões apontam para uma visão pessimista sobre 

o jornalismo, para quem “os meios de comunicação e a política neoliberal representam 

as faces de um mesmo fenômeno, a imposição do mercado global” (ORTIZ, 2013, p. 

27).  

A obra de Bourdieu “pode ser lida de múltiplas formas: como uma análise dos 

mecanismos de dominação das sociedades modernas, como uma teoria das práticas 

sociais ou, ainda, como uma análise da produção das idéias e dos sistemas simbólicos” 

(VALLE, 2007, p.119). Contudo, é preciso ter cautela com a transposição 

descontextualizada dos conceitos que ele propõe. A sociologia crítica bourdieusiana foi 

produzida a partir da análise do contexto social, cultural e político francês em períodos 

históricos específicos.  

É preciso lembrar, por exemplo, que o modelo de televisão que Bourdieu criticava 

era o francês, predominantemente estatal, bastante diferente do modelo essencialmente 

comercial das emissoras brasileiras. Não devemos esquecer também que suas pesquisas 

e reflexões não contemplaram o avanço da internet nem o uso das plataformas digitais 

pelos movimentos sociais na construção de uma mídia contra hegemônica. Por isso, ao 
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recorrerem aos conceitos bourdieusianos e suas considerações sobre o jornalismo, os 

pesquisadores que o sucedem devem atentar para essas e outras questões ao adotarem as 

categorias de análise que ele propunha. 

Analisar os diferentes modos de dominação e reprodução social que o campo 

jornalístico exerce e ao mesmo tempo recebe de outros campos foi uma importante 

contribuição dos estudos sociológicos de Pierre Bourdieu para as teorias do jornalismo. 

Se ler o conjunto de sua obra é um incômodo porque nos coloca diante da dificuldade de 

romper com a ordem estabelecida, ao mesmo é um estímulo para pensar um jornalismo 

diferente na medida em que nos permite enxergar de forma clara como essa ordem se 

estabelece.   
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