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Reconhecimento e consagração:  

premissas para análise da autoria das telenovelas. 

 
Resumo: 

 Este trabalho examina uma das dimensões da análise histórico-sociológica da autoria: os sistemas de 

valorização – reconhecimento e consagração – que julgam as obras e seus realizadores. Para tanto, 

estabeleceu-se uma interlocução estreita com as proposições de Pierre Bourdieu sobre o assunto em pauta, 

tendo em vista a elaboração de pistas analíticas para examinar a questão da autoria nas telenovelas brasileiras, 

em especial, o lugar dos escritores e diretores nos anos 90, no “horário das vinte e trinta”, TV Globo. 

 

 

O que é um autor, já perguntava Foucault. Sem dúvida, diz ele, a existência do autor 

é a expressão histórica de um momento a partir do qual foi possível a “individualização” de 

realizadores e obras. Uma das dimensões desse fenômeno diz respeito justamente a análise 

histórico-sociológica desse processo de individualização e surgimento da “personagem 

autor”. A outra contempla o próprio texto, a relação estabelecida com o autor e os modos 

pelos quais “o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos em 

aparência”. Foucault dedica-se a segunda dimensão, sem, contudo, desconsiderar a 

importância da primeira. Não chegou a tecer considerações das possíveis relações entre as 

duas dimensões, todavia, com argúcia apresenta os principais aspectos de uma análise 

histórico-sociológica quando salienta que se deve interrogar as particularidades do processo 

de individualização do autor em nossa cultura, identificando o estatuto que lhe tem sido 

atribuído. Estar atento aos momentos, por exemplo, em que se iniciaram as pesquisas sobre 

a autenticidade e sobre os sistemas de valorização que julgam os autores, ao período em 

que se começou a contar a vida dos autores de preferência à dos heróis, e, por fim, como é 

que se instaurou essa categoria fundamental da crítica que é ‘o-homem-e-a-obra’”1  

Foucault referia-se aos campos científico e artístico, sem ter em seu foco as obras 

culturais mediáticas. O que significa fazer essas perguntas sobre a autoria no caso das 

telenovelas, quando os realizadores têm uma autonomia tão pequena no processo de 

produção dessas obras, a ponto de muitos duvidarem da possibilidade do uso de tal 

categoria? Existem estilos e marcas de autoria tão fortes que possam afirmar que existem 

autores, já que a tendência a repetições, homogeneizações é excessiva? Nas ocasiões em 

                                                 
1
 Foucault, Michel. O que é um autor?. 3 ed. Lisboa:veja – Passagens, 1992. p34. 
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que os realizadores, sabendo estarem envolvidos pelas forças da indústria e do mercado, se 

dizem autores, o que estariam querendo dizer? 

A observação e o exame desse fenômeno no caso particular das telenovelas tem 

afirmado a necessidade de uma reflexão mais ampliada sobre a autoria, porque a garantia 

de marcas autorias, nesse contexto industrial, demonstra um poder expressivo dos 

realizadores de negociarem com as pressões econômicas, políticas e ideológicas que 

tendem a exigir maior cumprimento da fórmula de sucesso e menores riscos econômicos e 

margens de experiências criativas e inovadoras.  Debruçar-se sobre as várias dimensões 

desse fenômeno poderá esclarecer melhor o papel que um dos programas de maior 

audiência da televisão brasileira tem exercido na nossa cultura, pois tende a redimensionar 

as práticas dos agentes, grupos e instituições envolvidos, anunciando os dispositivos de 

poder efetivamente presentes nos processos de produção, difusão e consumo de sentidos. 

Espera-se que a maior compreensão desses aspectos auxilie, por fim, na análise das obras já 

que de muitos modos, as particularidades narrativas, discursivas, estéticas que detêm estão 

atravessadas pelos contextos que as produzem.  

Neste momento, escolhe-se as proposições de Pierre Bourdieu para auxiliar na 

análise da constituição histórico-sociológico da autoria das telenovelas. Para muitos a 

escolha desse autor parece inadequada, já que as investigações em que se deteve 

priorizavam o campo de obras que expressava uma maior autonomização, como é o caso da 

literatura francesa do século dezenove.  Mais do que isso, sua atenção aos media e aos 

produtos mais vinculados ao mercado sugere um equívoco, quando ele não aprofundou 

estudos de produtos massivos, ficando muitas vezes numa posição de defesa da maior 

autonomia dos campos da produção cultural contra os poderes devastadores do mercado e 

do mundo dos meios de comunicação. 

Todavia, não se deve desconsiderar as contribuições mais expressivas que as 

proposições do referido autor podem oferecer quanto ao fenômeno da autoria. 

Especialmente no que diz respeito às lutas em prol do reconhecimento e da consagração 

estabelecidas no campo da telenovela, aos dispositivos de constituição das diferenças e das 

posições. Isso quer dizer que as lutas concorrenciais entre as emissoras e as outras 

instituições e agentes que têm ingerência sobre as obras e os realizadores interferem na 

constituição dos sistemas de valorização e definições de autoria. Esse tema remete as  
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condições de trabalho e as concepções de arte e não-arte; as funções políticas, sociais, 

culturais dos realizadores mais ou menos próximos da indústria da cultura, assim como, as 

práticas concernentes aos direitos autorais. Relaciona-se às escolhas dos modos de narrar e 

representar que realizadores fazem a partir dos espaços de possíveis estético, ideológico, 

artístico, político que circulam. E mais, as disputas em torno das definições de autoria têm 

facetas e particularidades decorrentes da própria obra – telenovela e sua história na 

sociedade brasileira.   

No caso específico da reflexão aqui desenvolvida, expõe-se uma das proposições de 

Bourdieu que conduzem a análise da autoria, qual seja: as relações entre as instâncias de 

consagração e reconhecimento de obras e realizadores num campo particular, tendo em 

vista agregar os principais aspectos que permitirão configurar o fenômeno da autoria no 

campo da telenovela, nas décadas recentes da sociedade brasileira. Neste ensaio, promete-

se, apenas, o patamar inicial deste projeto que se efetivará num futuro bem próximo. 

Patamar que objetiva uma leitura de caráter metodológico das proposições do autor 

selecionado. O ponto de partida é, sem dúvida, um conjunto específico de questões de uma 

determinada investigação, não obstante, acredita-se que tal recorte não é um obstáculo à 

reflexão coletiva daqueles interessados nos desafios e cuidados metodológicos que a análise 

dos sentidos mediáticos hoje nos impõe. 

 

A ciência das obras e os pontos de vista do autor  

Contrário a ideologia carismática do “criador”, seja em que campo da produção 

cultural for, Bourdieu supõe que a autoria ou o ato de produção de obras culturais é a 

expressão de um ponto de vista, ou seja, uma tomada de posição, uma escolha onde o 

referido produtor deve ser encarado como aquele que “pôde ocupar, ou em certos casos, 

produzir as posições já feitas ou por fazer oferecidas por um estado determinado do 

campo”
2
.  

O método proposto pela “ciência das obras” para examinar o referido ponto de vista 

do autor supõe três operações articuladas entre si: a primeira examina historicamente a 

posição do campo analisado no campo do poder, a segunda analisa a estrutura interna do 

                                                 
2
 Bourdieu, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Companhia das letras, 1996. p244. 
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campo e a terceira investiga a gênese dos habitus dos ocupantes dessas posições, 

compreendidas como sistemas de disposições construídos no desenrolar da trajetória social 

e das posições ocupadas pelos indivíduos ou grupos observados. Bourdieu não precisou 

uma ordem de procedimento, já que trabalha com um campo particular já constituído 

analiticamente, o campo literário. Todavia, considera-se que uma ordem seqüencial se 

impõe. Deve-se em primeiro lugar construir o campo da produção cultural que se pretende 

analisar, só depois é possível desvendar um dos vetores de observação que se refere ao 

segundo momento do método, ou seja, a posição deste campo examinado no campo do 

poder, e por fim, o terceiro momento, o estudo da trajetória social dos principais 

produtores, que implica na análise das disposições, dos estados do campo, das posições e 

das tomadas de posição representadas nas obras que produziram, nos grupos que 

participaram, nas instituições com as quais se relacionaram.  

A construção de um campo supõe identificar e examinar um “universo que obedece 

às suas próprias leis de funcionamento e de transformação, isto é, a estrutura das relações 

objetivas entre as posições que indivíduos ou grupos nele ocupam, colocados em situação 

de concorrência pela legitimidade.”
3
  

A noção de campo presume um modo de pensar relacional do espaço social dos 

produtores - o microcosmo social no qual se produzem as obras culturais. Neste, a lógica 

interna dos objetos culturais, sua estrutura de linguagem, relaciona-se com as relações 

objetivas entre os agentes ou instituições que os elaboram. Isto porque se admite que é a 

partir das relações de força específicas e de lutas, que “têm por objetivo conservá-las ou 

transformá-las, que se engendram as estratégias dos produtores, a forma de arte que 

defendem, as alianças que estabelecem, as escolas que fundam.”4  

Ao analisar o campo literário francês, salienta que a oposição entre a dimensão 

desinteressada e pura do fazer artístico e a dimensão comercial estruturariam o campo da 

produção cultural e artística como um todo. O campo artístico é pensado através da idéia de 

subcampos correspondentes a cada um dos gêneros que o constituem, criados em função 

das particularidades das obras, dos objetos de disputa, dos públicos e de sistemas de 

consagração. Os subcampos manteriam entre si uma outra oposição, denominada de 

                                                 
3
 Bourdieu, Pierre, op.cit., p.243. 

4
 Bourdieu, Pierre. Razões Práticas. Campinas: Papirus, 1996. p 60. 
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secundária, ortogonal à precedente, referente a qualidade das obras e a composição social 

do público. Examinar o subcampo da telenovela significa então considerar feixes de 

oposição que o estruturam, em especial, as dimensões artística e desinteressada em tensão 

com a dimensão comercial, associadas com as características das obras e do público (Cf. 

Bourdieu, 1996:65)
5
. Por fim, seria importante salientar que os limites e a autonomia 

relativa dos campos é um produto histórico, cujas fronteiras não podem ser determinadas a 

priori, apenas através da investigação empírica
6
. 

A pretensão de construir o campo da telenovela estabelece a recomposição da  

história da formação de suas obras e seus realizadores, para cartografar a importância e o 

papel de cada um dos agentes e instituições envolvidas. No momento seguinte, busca-se 

descortinar de que maneira as lógicas de outras práticas, como a econômica, a política e a 

artística, foram interferindo na constituição da telenovela e em qual momento uma certa 

autonomia se constituiu, enquanto expressão de lógicas particulares que regem a criação 

desse gênero ficcional. Essa abordagem histórica garantirá, ainda, a identificação do que 

Bourdieu chamou de estados do campo, ou seja, marcos temporais que caracterizam um 

conjunto de condições particulares de exercício de determinadas formas de conceber e 

produzir as telenovelas. 

A lógica particular do campo da telenovela surge a partir do exame da rede de 

relações objetivas entre as posições dos agentes, as suas disposições (habitus) e as escolhas 

estéticas, políticas e culturais que fazem acerca do que seja uma telenovela. Na observação 

dessa rede ressaltam os princípios geradores das diferenças e pontos de enlace que 

fundamentam a referida lógica do campo. 

Para identificar as posições dos agentes é preciso identificar, de início, a histórica 

forma de distribuição dos capitais no campo, classificando-os em função da importância e 

do peso que teriam, para depois identificar as posições dos agentes que expressam os tipos 

e o volume dos capitais que possuem. Os capitais são os recursos possuídos pelos agentes 

que os diferenciam dos demais. Os recursos básicos seriam os econômicos, os culturais, o 

social (adquirido das redes de relações) e o simbólico (a autoridade e o reconhecimento). A 

idéia de campo da telenovela supõe também que, a partir das particularidades do espaço de 

                                                 
5
 Cf. Pierre Bourdieu. op.cit., p.65. 

6
 Cf. idem  p.43 
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produção do gênero, ocorreria uma diferenciação de certos capitais específicos. Possuí-los 

significaria um importante diferencial de poder aos seus portadores. 

O uso da noção de campo significa considerar os processos de produção, 

reprodução, distribuição e consumo dos produtos e práticas a ele associado. Ao faze-lo, 

espera-se identificar os agentes e instituições formuladores de princípios que definem 

produtores, obras produzidas e sistemas de avaliação e reconhecimento tanto dos 

realizadores quanto das obras. Implica, ainda, em caracterizar o público consumidor e as 

instâncias de consagração e reprodução. As referidas instâncias, segundo Bourdieu, são 

necessárias para a recepção, na medida em que asseguram a existência e a formação dos 

consumidores e dos agentes capazes de reproduzir e renovar o consumo das obras. Quer 

dizer, elas exercem as funções de reproduzir os sistemas de apreciação e percepção das 

obras. Neste caso, salienta-se o papel cumprido pelos sistemas de ensino de caráter 

genérico e específico (das escolas do ensino fundamental aos conservatórios de música, por 

exemplo). Em suma, são instâncias que conformam sistemas particulares de diferenciação 

de produtores, consumidores e obras, ao mesmo tempo, que garantem a conformação de 

cada um deles. Não se pode esquecer que, quando o fazem, se tem como pano de fundo as 

duas lógicas econômicas em tensão no campo, trafegando num espectro limitado ora pela 

adesão total às regras do mercado e a lucratividade que lhe é peculiar ora pela 

insubordinação a essas mesmas regras.    

Os museus, por exemplo, são instâncias clássicas que têm como função conservar os 

bens simbólicos legados pelos produtores, em especial, os consagrados. No caso da 

telenovela vale lembrar o papel cumprido pelo Museu da Imagem e do Som, tanto no Rio 

de Janeiro, quanto em São Paulo, na gestão de um acervo de imagens e documentos sobre 

telenovelas, assim como o papel que o Centro de Documentação da TV Globo tem 

cumprido, favorecendo o acesso das escolas e universidades ao seu acervo, além de utiliza-

lo na formação de seus realizadores e como material para suas produções. Núcleos de 

pesquisa nas universidades também cumprem essa função, um dos mais destacados tem 

sido o Núcleo de telenovelas da ECA/USP. 

O sistema de ensino genérico, a outra importante instância indicada por Bourdieu, 

exerce um importante papel na formulação dos sistemas de apreciação de obras e práticas, 

sendo uma das bases dos famosos critérios de cumplicidade necessários entre os produtores 
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de obras massivas e seu público. As diferenças que o sistema gera no acesso ao capital 

cultural interferem ainda no acesso aos bens simbólicos e nas diversas apropriações e usos 

dos meios massivos. Os sistemas de formação específicos são aventados pelo autor como 

principais responsáveis pela conformação dos habitus secundários fundadores do ethos de 

realizador. No caso das telenovelas, tem-se desde a formação que ocorre a partir da própria 

experiência de trabalho, principalmente no início da sua história, quanto os espaços 

contemporâneos de formação de atores (o Tablado e o Centro de artes de laranjeiras - CAL, 

no Rio de Janeiro, por exemplo, do mesmo modo que as faculdades de teatro, cinema, 

publicidade, etc.) 

Um dos indicadores da hierarquização sugerido é a qualidade social e ‘cultural’ do 

público, associado ao capital simbólico que assegura aos produtores seu reconhecimento e 

valor da consagração
7
. Nessas situações, uma telenovela hoje, que tem um público mais 

acentuado situado nas camadas C e D, tende a ter um reconhecimento mais frágil ou quase 

nenhum, diante de um produto massivo voltado para um público consumidor das camadas 

A e B, como deve ser o caso do recente “Normais”, produzido pelo núcleo de Guel Arraes, 

TV Globo.  

Um outro refere-se a hipótese de Bourdieu de que os produtores distinguem-se entre 

si a partir também do tipo de “sucesso” que fazem (associado ao público e as instâncias 

específicas de consagração). Por exemplo: “os autores que chegam a conseguir os sucessos 

mundanos e a consagração burguesa (a academia especialmente) distingue-se tanto por sua 

origem social e sua trajetória quanto por seu estilo de vida e suas afinidades literárias 

daqueles que estão condenados aos sucessos ditos populares, tais como os autores de 

romances rurais, de vaudevilles8.” Esta suposição incita, entre muitos procedimentos, a 

identificação dos aspectos que são apontados pelos próprios realizadores de telenovelas 

como certificados de sucessos que transcendam os índices de audiência ou o número de 

cartas recebidas, ou melhor, extrair os aspectos que são destacados pelos próprios 

realizadores de telenovelas e áreas afins que afirmem, demonstrem o reconhecimento de 

seus valores enquanto artistas pelos próprios pares. Importa ter o cuidado de associar esses 

certificados com as instâncias que têm o poder de aferir o reconhecimento, sem esquecer de 

                                                 
7
 Bourdieu, Pierre. As regras da arte....p.248. 

8
 Bourdieu, Pierre. op cit., p.249. 
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relacioná-los com a origem social, trajetória, preferências e estilos de vida dos realizadores 

consagrados.  

Uma outra premissa: o grau de autonomia do campo e subcampo examinado 

interfere na conformação desses certificados e nas instâncias que o legitimam e constroem
9
.  

Quanto maior o grau de autonomia, maior a tendência em se obter uma vantajosa margem 

de possibilidades para que os próprios realizadores instalem seus parâmetros de avaliação e 

reconhecimento, que podem ir da academia à vanguarda mais revolucionária. 

O grau de autonomia do campo “varia consideravelmente segundo as épocas e 

segundo as tradições nacionais, sendo proporcional ao capital simbólico acumulado no 

decorrer do tempo pela ação das gerações sucessivas. Em nome desse capital coletivo os 

produtores culturais sentem-se no direito e no dever de ignorar as solicitações ou as 

exigências dos poderes temporais, ou até de as combater invocando contra elas seus 

princípios e suas normas próprias.”10 O campo da telenovela, um produto massivo que 

supõe um pequeno poder de refração diante das forças econômicas e políticas, tem 

mostrado, contudo, no caso brasileiro, um capital simbólico historicamente incorporado aos 

seus realizadores, ao ponto de muitos conseguirem de fato imprimir experiências 

inovadoras e de amplo reconhecimento no campo artístico. Este fenômeno, mais uma vez, 

exige do analista a criatividade necessária para poder identificar e situar na história 

particular do campo os elementos que vem compondo os certificados de bom escritor e bom 

diretor, por exemplo, tanto quanto as instâncias, indivíduos e grupos que têm tornado isso 

possível. 

Estabelecer as conexões entre as instâncias de reconhecimento e consagração e o 

processo de autonomização dos campos conduz ao segundo momento do método da 

Ciência das obras proposto por Bourdieu, isto é, posicionar o campo investigado no campo 

do poder ou analisar as relações de dominação presentes no campo estudado, tendo em 

vista que elas representam de algum modo o “efeito indireto de um conjunto complexo de 

ações que se engendram na rede cruzada de limitações que cada um dos dominantes (...) 

sofre de parte de todos os outros”11, e por conseguinte, dos efeitos das posições dominantes 

de agentes ou instituições de  um campo sobre os outros. O campo do poder, adverte 

                                                 
9
 Bourdieu, Pierre. op. cit., ....p.250. 

10
 Ibid. 

11
 Bourdieu, Pierre. Razões Práticas .... p.52. 
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Bourdieu, não se confunde com o campo político, tendo sido cunhado para dar conta dos 

“efeitos estruturais” presentes em campos particulares, vistos como tal porque dizem 

respeito a posição do campo analisado no espaço social mais amplo, ou seja, um conceito 

que objetiva evitar a compreensão das relações de dominação presentes num campo 

particular a partir apenas das práticas, representações e posições de indivíduos e grupos do 

referido campo. Para ser mais claro, um campo específico sofre, segundo o autor, de efeitos 

que advém do campo do poder, ou do “espaço das relações de força entre agentes ou 

instituições que têm em comum possuir o capital necessário para ocupar posições 

dominantes nos diferentes campos (econômico ou cultural, especialmente).”
12
 O que essa 

afirmação inspira é a busca de um modo de identificar por onde andam no espaço social 

mais amplo “as lutas pelos detentores de poderes (ou de espécies de capital) diferentes”
13
 e 

de que modo tais lutas interferem na dinâmica particular de funcionamento dos campo, em 

especial, os de produção cultural.  

Retomando novamente o autor, o “campo do poder é o espaço de relações de força 

entre os diferentes tipos de capital ou entre os agentes suficientemente providos de um dos 

diferentes tipos de capital para poderem dominar o campo correspondente e cujas lutas se 

intensificam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão 

(por exemplo, a ‘taxa de câmbio’ entre o capital cultural e o capital econômico).”14 Nessa 

medida, uma das principais lutas concorrenciais presentes no campo do poder é pela 

conservação ou transformação dessas taxas de câmbio, que não são nada mais que a 

quantidade e o tipo de capital específico necessário para se ocupar posições dominantes no 

interior dos campos respectivos. Ater-se a essas lutas é dedicar-se à observação da 

produção, distribuição e sistemas de aquisição dos dois principais capitais específicos em 

disputa no espaço social e nos campos, bases para constituição dos princípios de 

diferenciação característicos das sociedades examinadas: ou seja, especialmente o capital 

econômico e cultural. 

O que essa operação analítica incita na análise da questão do ponto de vista do autor 

e da análise de suas obras? Em primeiro lugar, o exame detalhado de práticas e 

representações de indivíduos, grupos e instituições dos campos de produção cultural diante 

                                                 
12
 Bourdieu, Pierre. As regras....p.244 

13
 ibid. 

14
 Bourdieu, Pierre. Razões Práticas....p.52 
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do mundo econômico. Urge observar, seguindo essa trilha, de que modo se manifesta a 

suposta tensão permanente entre uma lógica econômica e uma economia carismática 

baseada no desinteresse econômico associado à intenção estética que proporcionaria um 

critério de apreciação mais autêntico e “puro” das obras e autores. Observar, por exemplo, a 

presença dessa tensão nas relações entre os artistas, escritores, realizadores em geral e os 

indivíduos, grupos e instituições responsáveis pela produção e difusão das obras, como 

editores, produtores (área do cinema, da televisão, do teatro), e tantos outros que cumprem 

essas funções no campo enfocado. Estes últimos seriam para Bourdieu aqueles que reúnem 

“disposições econômicas que, em certos setores do campo, são totalmente estranhas aos 

produtores, e disposições intelectuais próximas das dos produtores, dos quais podem 

explorar o trabalho apenas na medida em que sabem aprecia-lo e valorizá-lo.”
15
 No caso da 

telenovela os casos de Bonifácio de Oliveira Sobrinho e de Daniel filho, merecem especial 

atenção.   

Em segundo lugar, a operação analítica em cheque exige a identificação e o exame 

dos efeitos dos outros campos sobre o campo analisado, em especial daqueles que 

interferem mais diretamente na sua dinâmica particular, ou seja, o que ele denominou de 

“campos englobantes”, ou seja, preferencialmente o campo econômico e o campo político, 

ou aqueles que influenciam no campo analisado os processos de construção dos seus 

princípios de hierarquização. Novamente, chega-se ao problema do grau de autonomia do 

campo examinado, em que medida o princípio de hierarquização externa estaria 

subordinado ao princípio de hierarquização interna, sem desconsiderar a relação deste 

problema com a suposta tensão permanente nos campos da produção cultural entre uma 

lógica econômica e uma economia carismática.  

Segundo o princípio de hierarquização externa, que está em vigor nas regiões 

temporalmente dominantes do campo do poder (e também no campo econômico), 

ou seja, segundo o critério do êxito temporal medido por índices de sucesso 

comercial (tais como a tiragem dos livros, o número de representações das peças 

de teatro, os cargos etc.), a primazia cabe aos artistas (etc.) conhecidos e 

reconhecidos pelo ‘grande público’. O princípio de hierarquização interna, isto é, 

o grau de consagração específica, favorece os artistas (etc.) conhecidos e 

reconhecidos por seus pares e unicamente por eles (pelo menos na fase inicial de 

seu trabalho) e que devem, pelo menos negativamente, seu prestígio ao fato de 

que não concedem nada à demanda do ‘grande público’.
16
  

                                                 
15
 Bourdieu,Pierre. As regras ....p.245. 

16
 Bourdieu, Pierre. op.cit., p.247. 
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Essas afirmações de Bourdieu denunciam a sua exacerbada ênfase na análise dos 

subcampos de produção restrita, onde o grau de autonomia tende a ser muito maior que os 

de grande produção, sugerindo uma tendência do autor de reconhecer a existência de ambos 

os princípios de hierarquização nos subcampos regidos pela lógica do mercado e pelas 

pressões do grande público, sem explorar nestes casos, os dispositivos de análise de tais 

dimensões
17
.  

As ameaças contemporâneas à autonomia nos campos da produção cultural 

proveniente do “mundo do dinheiro” têm sido motivo das atenções do sociólogo francês, a 

ponto dele se perguntar se é possível pensar hoje a divisão em dois mercados, como ocorria 

nos campos da produção cultural desde meados do século XIX. Bourdieu se exaspera ao 

observar a forte tendência da lógica da produção comercial impor-se, gerando novas formas 

de dominação e de dependência, sem o devido desenvolvimento dos sistemas de defesa. E 

mais, considera que aqueles que controlam “o acesso aos instrumentos de comunicação 

tendem a instaurar o vazio do ronron mediático no coração do aparato de comunicação e a 

impor cada vez mais os problemas superficiais e artificiais nascidos apenas da concorrência 

pela mais vasta audiência até no campo político e nos campos da produção cultural”. 

Assertivas que concebem a intensidade atual do poder da lógica econômica sobre os 

campos da produção cultural como inusitado e, com certas pitadas catastróficas, chegam, ao 

ponto, de considerar os instrumentos de comunicação e os de circulação uma das piores 

“ameaças para a autonomia da produção cultural”. Essa constatação leva o autor a propor 

“uma mobilização dos intelectuais” pela defesa da “autonomia dos universos de produção 

cultural, ou seja, a propriedade dos produtores culturais sobre seus instrumentos de 

produção e de circulação (portanto, de avaliação e consagração)”. Bourdieu, apesar de não 

querer sujeitar-se a “uma visão apocalíptica do estado do campo da produção cultural”, 

professa que “ameaças de uma espécie inteiramente nova pesam hoje sobre seu 

funcionamento; e que os artistas, os escritores e os cientistas são cada vez mais 

completamente excluídos do debate público, a um só tempo porque estão menos inclinados 

                                                 
17
 Uma reflexão ampliada sobre as críticas proferidas a Bourdieu, ver Canclini, Nestor. Culturas Híbridas. 

México:Grijaldo, 1989 e Shusterman, Richard. Vivendo a arte. São Paulo: editoria 34. 1998. 
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a intervir nele e porque a possibilidade de aí intervir eficazmente lhes é cada vez menos 

oferecida.”
18
  

Compartilha-se das preocupações em identificar e examinar quais são as novas 

formas de dominação e os sistemas de defesa em processo de constituição, 

desenvolvimento ou desvanecimento nesse novo estado do campo da produção cultural. 

Um eixo de análise importante é os sistemas de avaliação e de consagração presentes no 

campo, salientando de que modo tais sistemas representam as defesas pela maior 

autonomização diante da lógica comercial e de outras tantas. De certo modo, ao se analisar 

um dos campos regido, por excelência, pela lógica comercial, como é o caso do campo da 

telenovela, se estará voltado para as lutas possíveis pela maior autonomização, ao lugar que 

os realizadores mais consagrados e importantes no processo de produção dessas obras 

massivas ocupam nessas lutas: os diretores e escritores
19
 e a um dos pontos centrais desse 

artigo: a dimensão da autoria.  

O terceiro momento do método, atinente ao estudo da trajetória social dos 

produtores, implica na construção da biografia dos realizadores pautada na reconstituição  

da série de posições sucessivas ocupadas por um mesmo agente ou por um 

mesmo grupo de agentes em espaços sucessivos (...). é com relação aos estados 

correspondentes da estrutura do campo que se determinam em cada momento o 

sentido e o valor social dos acontecimentos biográficos, entendidos como 

colocações e deslocamentos nesse espaço ou, mais precisamente, nos estados 

sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que 

estão em jogo no campo, capital econômico e capital simbólico como capital 

específico de consagração
20
.   

 

Parafraseando o autor, somente depois de configurar o campo, as disputas que o 

constituem e os sistemas de consagração que o alimentam poder-se-á analisar os 

realizadores e suas obras enquanto expressão das referidas relações históricas e particulares 

que constituem os universos de práticas que dialeticamente alimentam suas ações, seus 

sistemas de apreciação, disposições e representações. As estratégias metodológicas que os 

três momentos propostos pela ciência das obras instituem são a base para a explicitação de 

uma rede básica de procedimentos que vise permitir identificar, observar, ordenar e analisar 

                                                 
18
 Bourdieu, Pierre. As regras .... p.374 a 377. 

19
 Tem-se mostrado como um realizador a ser também investigado, a figura dos grandes produtores 

responsáveis pela ficção seriada, como é o caso, na TV Globo, dos diretores que cumprem a função de 

produtores e, dos “magos” da TV, José Bonifácio Sobrinho e Daniel filho. 
20
 Bourdieu, Pierre. op.cit., p.292. 
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a dimensão sócio-histórica da autoria, ou seja, os sistemas de consagração dos realizadores, 

obras, grupos, instituições, num campo determinado, que a fundamentam. 

 

Campo da telenovela e as instâncias de difusão e consagração 

 

De certo modo, os três momentos do método corroboram para a compreensão e 

construção dos sistemas de consagração, mas o primeiro deles – o que se refere à análise 

propriamente dita da estrutura interna do campo, oferece os dados mais centrais, pois é aí 

que se pode identificar um de seus aspectos fundamentais: as lutas pela imposição dos 

limites do campo, os conflitos em torno das definições acerca das condições de vinculação, 

os pontos de vista fundadores que definem os princípios de visão e divisão, o direito de 

entrada no campo, assim como as exclusões e as rejeições. 

Existem situações em que o jogo transcorre num tabuleiro de claras zonas de 

existência dos adversários. Numa delas tem-se os representantes das práticas “puras”, quer 

dizer, aqueles que conseguem criar fortes anteparos às pressões econômicas, políticas e 

tantas outras que não dizem respeito aos seus interesses próprios de artistas, cientistas ou do 

que for; na outra, os representantes das práticas “impuras”, aquelas produzidas e 

reproduzidas em função de maiores ou menores submetimentos ou negociações com as 

referidas pressões. No caso do campo da telenovela, as lutas pelo monopólio das definições 

de realizadores, produtos, consumidores, instâncias de difusão, reprodução e consagração 

partem desse tipo de tensão presente entre os adversários. 

As práticas mediáticas contemporâneas expressam fortes interfaces com o campo 

político, econômico e religioso, estando cada vez mais mescladas com o campo artístico e 

os demais campos da produção da cultura, estando menos elaboradas a partir dessas 

situações de claras oposições entre práticas comerciais e práticas definidas e delimitadas 

pelos especialistas. A ficção seriada na televisão Brasileira é um bom exemplo. As 

minisséries, os unitários, assim como os seriados, são definidos levando em consideração a 

dimensão criativa, inovadora e artística que podem oferecer, tendo como contrapartida, as 

telenovelas, já que não teriam como se livrar das respostas positivas às demandas 

comerciais, ideológicas e políticas que as sustentam. Os primeiros podem até em 
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determinadas circunstâncias representarem prejuízo econômico, com as outras, em hipótese 

alguma isso pode ocorrer. 

Todavia, ao narrarem a história da produção de telenovelas no Brasil, os principais 

realizadores reiteram os desafios assumidos em prol do aumento da qualidade do produto e 

do processo de produção. No início, concordam todos, as condições eram mais favoráveis 

ao desenvolvimento da inovação e da criatividade, estando hoje cada vez mais difícil 

mantê-la, frente às fortes pressões do grande império econômico em que as emissoras de Tv 

se transformaram. Tal narrativa mostra como as lutas pelas definições do produto, dos 

realizadores e demais aspectos que integram a práticas de elaboração, difusão e consumo 

das telenovelas vêm sendo arroladas desde então, com a indicação dos melhores 

realizadores, melhores telenovelas e tantas outras indicações de reconhecimento e 

consagração, não estando ausente dessas polêmicas o problema da autoria.  

Os telespectadores reconhecem seus escritores preferidos, alguns já identificam seus 

diretores diletos. As pesquisas realizadas sobre telenovelas também demonstram ser 

possível reconhecer e, portanto, individualizar, diferenciar, as telenovelas em função dos 

realizadores
21
: Cassiano Gabus Mendes não se confundia com Sílvio de Abreu, ambos na 

área da comédia, no mesmo horário, da mesma emissora (TV Globo), nos anos oitenta. 

Essa distinção é posta, principalmente, pelos próprios realizadores, Abreu, por exemplo, 

reconhecia em Mendes um mestre. Dias Gomes, o senhor das dez, era casado com a 

“senhora das oito”, Janete Clair. Ambos reconheciam suas diferenças de estilo, o primeiro 

identificado com o realismo fantástico e o realismo crítico e a grande dama com o drama 

romântico. Gomes sabia-se e se empenhava em ser uma forte referência na área da 

teledramaturgia, em especial, das telenovelas22. Em meados dos anos setenta, foram os 

produtores da emissora que reconhecendo sua liderança o queriam como padrão, alçando-o 

ao posto de mestre a ser referenciado e seguido pelos demais autores, inclusive pela própria 

                                                 
21
Diversas investigações voltadas para o exame do lugar dos realizadores no processo de construção de 

sentidos têm confirmam essa tendência. Ver, especialmente, Ortiz,Renato et alii, Telenovela: história e 

produção. São Paulo: Brasiliense, 1989; Mattelart,Armand e Mattelart, Michele. O carnaval das imagens: a 

ficção na TV. São Paulo: Brasiliense, 1989;Nogueira, Lisandro. O autor na televisão. A ficção seriada de 

Gilberto Braga. Dissertação de Mestrado. São Paulo: ECA/USP, 1995;  Romano, Maria Carmem. Campo da 

telenovela e representação do popular: um close em Benedito Rui Barbosa, tese de doutorado: PUC/SP, 

1999; Costa, Robinson Borges. Autoria e gênero ficcional: a telenovela de Sílvio de Abreu. Dissertação de 

mestrado. São Paulo: ECA/USP. 
22
 Ver depoimento de Dias Gomes em Klagsbrunn, Marta e Rezende, Beatriz. A telenovela no Rio de Janeiro: 

1950-1963. Rio de Janeiro: CIEC/ECO/UFRJ-MIS, 1991. 
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Janete Clair, que mesmo a contragosto, procurou se adequar às novas exigências de 

qualidade e estilo das telenovelas das oito
23
. Essas situações instigam à reflexão sobre os 

processos de individualização dos realizadores, obras e emissoras, mesmo nos casos, onde 

o grau de autonomia do campo de práticas é tão limitado.  

Recupera-se o primeiro momento do método para identificar de que modo à análise 

da estrutura interna do campo pode ampliar a compreensão do fenômeno da autoria
24
. Uma 

afirmação inicial: o campo é um conceito que se presta ao exame das lutas concorrenciais 

entre as mais diversas instâncias, indivíduos e grupos que fazem parte de um determinado 

universo particular de práticas. Nesta ocasião, pergunta-se sobre as lutas em torno do 

monopólio da legitimidade presentes no campo da telenovela, pelo poder de “dizer com 

autoridade quem está autorizado a dizer-se escritor (etc.) ou mesmo a dizer quem é escritor 

e quem tem autoridade para dizer quem é escritor; ou, se preferir, o monopólio do poder de 

consagração dos produtores ou dos produtos. (...) se o campo é universalmente o lugar de 

uma luta pela definição dos [produtores], não existe definição universal e a análise nunca 

encontra mais que definições correspondentes a um estado da luta pela imposição da 

definição legítima do escritor [etc.].”
25
 

O primeiro cuidado a ser tomado para dar visibilidade a essas lutas é o 

procedimento que o pesquisador adota para delimitar e analisar a população que submeterá 

a análise. Os dados estatísticos são recomendados, mas não podem funcionar como critério 

principal para definir a amostra. Aqui se privilegia o recenseamento das definições postas 

no jogo e dos agentes que as formulam, indicando quando e em que circunstâncias foram 

formuladas e salientando as situações de confronto entre elas. Relaciona-las aos estados 

diferentes do campo é de fundamental importância, já que as lutas pela imposição legítima 

das definições estão relacionadas aos momentos particulares da história do campo.  

Para facilitar a primeira etapa de recenseamento dos ‘jogadores’ sugere-se uma 

descrição das fases contemporâneas da elaboração, difusão e consumo do produto. Essa 

descrição facilita a localização dos agentes envolvidos (do produtor ao contra-regra, da 

emissora aos interesses dos governantes, das agências de publicidades aos anunciantes, da 

                                                 
23
 Ver Xexéo, Artur. Janete Clair: a usineira de sonhos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996. 

24
 Em outro artigo desenvolver-se-á, a partir destes dados, o exame das obras que decorrem dessa dinâmica de 

individualização de seus produtores. 
25
 Bourdieu, Pierre. As regras da arte .... p.254. 
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imprensa escrita as revistas da TV, dos institutos de opinião ao perfil da audiência). Depois 

se segue para o que Bourdieu denomina de descrição de bases sociais das definições e seus 

agentes.   

O que seria isso? Após a identificação, é importante classificá-los, tendo como 

índices a regularidade das práticas – quantas obras foram realizadas em quanto tempo, 

quem (agentes, instituições etc.) participou e de que modo, em quais circunstâncias. Dados 

que devem ser associados aos índices de reconhecimento (audiência, prêmios, matérias 

críticas na imprensa, convites para outros trabalhos etc.). Mapeado os referidos índices, 

parte-se para a observação das diferentes instâncias que conferem o reconhecimento e a 

consagração, procurando posicioná-las no campo, ou melhor, verificar como elas estão 

distribuídas no espaço e qual o poder de valoração econômica e simbólica que possuem. 

Nesta etapa, é possível listar os principais realizadores, as equipes que trabalham e 

as obras realizadas. Para dar maior visibilidade à dinâmica de reconhecimento e 

consagração própria do campo, dá-se andamento a análise preliminar e exploratória desta 

dimensão da trajetória de alguns dos principais realizadores, selecionados em função do 

foco central de interesse do pesquisador, ou seja, volta-se à atenção para a construção do 

que Bourdieu chamou de modelo do “processo de canonização”. Este expressa a rede de 

relações que sinaliza a transmutação de uma definição em ato, em crença compartilhada 

pelos próprios realizadores e demais agentes do campo.  

Num exercício de elaborar feixes de observação do processo de canonização no 

campo particular da telenovela no Brasil, a partir dos caminhos que Bourdieu adotou para 

analisar o campo literário francês, sugere-se, principalmente, um levantamento dos 

‘quadros de honra’, ou os atos de ‘bravura’ dignos de exaltação, dos diferentes estados do 

campo, que conformariam um conjunto especial de realizadores. Haveria os quadros de 

honra consensuais, e aqueles associados aos diversos grupos de tensão no campo. Um bom 

exemplo de ato de bravura daqueles que lutam pela defesa de suas marcas próprias diz 

respeito às lutas permanentes pela ampliação do poder de uso da criatividade, da invenção e 

do risco. Os escritores e diretores mudam de emissoras, brigam com seus representantes, 

admitem salários mais baixos ou até mesmo a ausência periódica deles, provando inclusive 

que podem fazer sucesso com o grande público, usando uma maior capacidade de risco. 

Walter Avancini, Roberto Talma, Daniel Filho, Jayme Monjardim, Benedito Rui Barbosa, 
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Sílvio de Abreu e tantos outros, fazem parte desse grupo. Identificar na trajetória dos 

realizadores os episódios, atos e documentos que afirmam os conteúdos do referido quadro 

de honra torna-se imprescindível.   

Lutas de definição, processos de canonização, demarcação de sinais de 

reconhecimento, distinção e consagração significam que se está conformando ao mesmo 

tempo fronteiras e hierarquias entre os agentes que estão enfronhados em lutas 

concorrenciais. Isso quer dizer que quanto maior a complexidade da rede de relações 

constitutivas do campo, maior a tendência de se instituir um sistema de defesa e controle 

das entradas e de uma certa ‘ordem’, fruto das tensões entre agentes, grupos e instituições 

dominantes e dominadas. Vislumbra-se mais um eixo de análise: a observação das relações 

entre a morfologia básica do campo e os modos de estabelecimento dos limites e fronteiras 

de participação, inserção, reconhecimento e consagração. Melhor dizendo, apresentar um 

quadro histórico das articulações entre composição e volume da população de produtores, 

consumidores e instância de produção e difusão dos produtos e as mudanças que ocorrem 

nas relações de força no seio do campo. De que maneira, por exemplo, o aumento do 

volume de produtores recém-chegados, com expressivo capital simbólico, cultural e 

técnico, interfere na dinâmica de poder própria do campo ao exigirem dispositivos mais 

democráticos de participação, novos modos de avaliação de práticas e obras, gerando 

reações de resistência ou de exclusão por parte dos “dominantes”?  

Um outro cuidado analítico associado a análise deste eixo impõe-se: verificar o 

“grau no qual os limites dinâmicos do campo são convertidos em uma fronteira jurídica, 

protegida por um direito de entrada explicitamente codificado, tal como a posse de títulos 

escolares, o êxito de um concurso etc., ou por medidas de exclusão e de discriminação  tais 

como as leis que visam assegurar um numerus clausus. “
26
  Bourdieu conjetura que  o grau 

de codificação de entrada está associado a explicitação e consenso diante das regras do 

jogo, ou seja, quanto maior o grau de autonomia, maior a explicitação e consenso. Nos 

casos onde ocorrem níveis baixos de codificação, a regra do jogo é que tende a estar em 

jogo no jogo. Comparou o campo universitário com um determinado estado do campo 

artístico ou literário, atestando que este último teria um ’baixíssimo’ grau de codificação 

num contexto de “extrema permeabilidade de suas fronteiras, de extrema diversidade de 

                                                 
26
 Bourdieu, Pierre. op.cit., p.256. 
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definição de postos e de princípios de legitimidade.”
27
 Interessante aprofundar esse aspecto 

no caso das telenovelas no Brasil, pois se observa uma mescla de fronteiras permeáveis e 

diversidade de definições de alguns lugares profissionais (como a relação manequim, cara 

bonita e a função de ator) com uma progressiva e crescente codificação das regras de 

entrada no campo frente ao aumento considerável das áreas de especialização e funções dos 

realizadores, às exigências das emissoras que necessitam de um corpo técnico com 

qualidades precisas
28
, sendo estas cada vez mais associadas às lutas dos realizadores para 

ampliarem ou protegerem o poder existente sobre os dispositivos decisórios que compõem 

os processos de produção, difusão e consumo, assim como sobre as condições de trabalho a 

que estão submetidos, aliando tais lutas a inscrição de marcas e estilos enquanto artistas 

num contexto industrial que tanto necessita das griffes para ampliar reconhecimento e 

capacidade de distinção e consagração numa efetiva arena comercial, industrial, 

internacional e, profundamente, competitiva. 

Um outro aspecto importante na dinâmica de funcionamento do campo é aquele que 

permite ao analista defrontar-se com uma pergunta básica: por que se joga esse jogo que 

implica em lutas permanentes pelo monopólio da definição do modo de produção cultural 

legítima? De acordo com Bourdieu, as lutas também contribuem na formulação de formas 

específicas de illusio, de crença, de adesão no jogo, de valor das apostas, de razões que 

levam a permanência no jogo, de formas legítimas de realização dos desejos dos agentes. A 

área de concentração deste artigo – rituais de reconhecimento e consagração fomentadores 

da autoria em produtos massivos – exige um detalhamento deste fenômeno da construção 

da crença no campo, tendo em vista que “o produtor do valor da obra de arte não é o artista, 

mas o campo de produção enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte 

(...) e a crença no poder criador do artista.”
29
  Pressupõe-se, então, que as lutas por 

definição ocorrem em qualquer subcampo da produção cultural, delimitam fronteiras e 

critérios de participação e exclusão, constroem hierarquias e sistemas de reconhecimento e 

consagração, alimentando com maior ou menos vigor a idéia de um projeto criador possível 

para os seus realizadores. 

                                                 
27
 Ibid. 

28
 A TV Globo, por exemplo, investe na formação e seleção de atores e autores através de um sistema próprio. 

29
 Bourdieu, Pierre. As regras da arte ....p.259. 
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Partindo dessas premissas, as indicações de método são precisas: analisar atos, 

manifestos, discursos, documentos etc. não apenas de ‘produtores diretos’, mas também do 

conjunto de agentes e instituições que participam da produção do valor da obra analisada, 

associando-a ao valor da crença no valor da arte em geral
30
. O primeiro conjunto deles 

congrega os responsáveis pela produção da obra, pela sua comercialização e divulgação, 

pelos financiadores, pelos membros das instâncias de consagração, como júris e os críticos 

e pelos espaços de circulação, como os salões do campo literário francês do século XIX.   

O segundo conjunto aglutina as instâncias políticas e administrativas competentes 

em matéria da obra analisada que podem agir sobre o mercado, seja por juízos de 

consagração acompanhados ou não de vantagem econômica (compras, subvenções, 

prêmios, bolsas etc), seja por medidas regulamentares (vantagens fiscais concedidas aos 

financiadores, mecenas etc.). O terceiro congrega os membros das instituições responsáveis 

pela formação dos produtores (escolas de belas artes, por exemplo) e pela formação dos 

consumidores (professores, pais, os meios de comunicação massivos etc.).  

O que seria uma aproximação com os conjuntos de agentes e instituições no caso 

das telenovelas? Um primeiro balanço ressalta hoje uma quantidade expressiva de agentes 

em cada uma das instâncias citadas. No primeiro conjunto, num apanhado grosseiro, 

identifica-se mais de quatro emissoras produtoras de telenovelas com parques industriais de 

porte bem diferenciado. No interior de cada emissora localiza-se a equipe de realizadores 

com mais de 20 profissionais, com uma distribuição interna de poder bem definida, estando 

no comando o diretor geral, o escritor e o produtor. Emissoras que envolvem, ainda, setores 

responsáveis pela comercialização e divulgação, numa rede complexa de conexões com a 

imprensa, o rádio e principalmente com as agências do mercado publicitário.  

Prudente e mais eficaz é selecionar aqueles que guardam uma ressonância mais 

significativa no campo, pelo reconhecimento e consagração já alcançado e aqueles que 

detêm a maior autoridade em cada uma dessas instâncias. Precisar o período, ou os estados 

do campo examinados, também, é uma providência necessária. De qualquer modo, 

investigar o que os agentes professam e atuam sobre a importância de uma telenovela e de 

seus realizadores, as expectativas e juízos conferidos sobre o processo de trabalho, os 

                                                 
30
 Deve-se ter o cuidado de a partir do conhecimento dos agentes e instituições que conformam o campo 

literário, teatral e tantos outros, poder levantar os aspectos comuns com o campo da telenovela sem descurar 

de suas especificidades. 
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objetivos, o papel de cada profissional constitui um patamar importante para compreender 

as concepções em disputa no campo em torno do reconhecimento e da consagração da 

figura do autor ou autores desse tipo de obra. 

Em suma, o exame das escolhas estilísticas pressupõe a compreensão das lutas pelo 

monopólio da definição do artista e projeto criador. Isto porque elas são o cenário das 

escolhas ou tomadas de posição expressas nas obras que produzem, nos discursos que 

enunciam, nas polêmicas que estabelecem. Práticas que correspondem a diferentes posições 

no campo, concebido como “uma rede de relações objetivas (de dominação ou de 

subordinação, de complementariedade ou de antagonismo etc.) entre posições.”
31
    

 
/.../ um campo de forças a agir sobre todos aqueles que entram nele, e de 

maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam, ao mesmo tempo, que 

um campo de lutas de concorrência que tendem a conservar ou a transformar 

esse campo de forças /.../ A correspondência entre esta ou aquela posição e tal 

ou qual tomada de posição não se estabelece diretamente, mas apenas pela 

mediação dos sistemas de diferenças, de variações diferenciais, de oposições 

pertinentes nos quais estão inseridas (e ver-se-á, assim, que os diferentes 

gêneros, estilos, formas, maneiras etc. são uns para os outros o que são entre si 

os autores correspondentes). Cada tomada de posição (temática, estilística etc.) 

define-se (objetivamente, e por vezes, intencionalmente) com relação ao 

universo das tomadas de posição e com relação à problemática como espaço 

dos possíveis que aí se acham indicados ou sugeridos; recebe seu valor 

distintivo da relação negativa que a une às tomadas de posição coexistentes às 

quais está objetivamente referida e que a determinam, delimitando-a
32
.  

 
Chega-se ao final do panorama conceitual com a esperança de ter alcançado um dos 

objetivos em pauta, o de definir um patamar básico de estratégias analíticas para examinar a 

dimensão sócio-histórica da autoria de uma obra cultural determinada, as telenovelas. Em outra 

circunstância espera-se apresentar o exame propriamente dito da autoria, podendo assim aprimorar 

as relações entre a posição dos realizadores num campo determinado e as obras que elaboram. 

Estima-se, por fim, que a explicitação destas estratégias incitem a frutuosas polêmicas, avaliações e 

readequações imprescindíveis ao desafiante aprimoramento dos modos de transmutar dúvidas em 

conhecimento.    
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 Bourdieu, Pierre. As regras .... p.261 

32
 Bourdieu, Pierre op. cit., p.263 


