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RESUMO 
 
A terceira parte da pesquisa sobre como o fotojornalismo tem sido pensado nas pesquisas 
circuladas em eventos científicos da Comunicação tupiniquim conserva o uso dos métodos 
de abordagem dialético e de procedimento comparativo, monográfico e estatístico. Os 
resultados confirmam parcialmente a hipótese de que Kossoy, Sousa e Barthes seriam 
alicerces para a produção nacional sobre o tema. Sontag, apesar de não compor a lista 
inicial, é citada em todos os eventos. Nos eventos da Intercom, especialmente os nacionais, 
há maior número de referências ligadas especificamente à fotografia e ao fotojornalismo. 
Sobre o uso da revisão bibliográfica como técnica de pesquisa, os mesmos autores/ideias 
vêm sendo envergados. Dos 63 textos analisados, pouco mais de 30% contam com números 
iguais de obras citadas e listadas sem autoreferências e 57% contêm números díspares de 
obras citadas e listadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; fotojornalismo; Compós; Intercom; SBPJor. 
 
 

Bran estava caindo mais depressa do que nunca. As névoas 
cinzentas uivavam em seu redor enquanto mergulhava para a terra, 

embaixo. 
- O que você está me fazendo? - perguntou ao corvo, choroso. 

- Estou lhe ensinando a voar. 
- Não posso voar! 

- Está voando agora mesmo. 
- Estou caindo! 

- Todos os voos começam com uma queda - disse o corvo. 
(George R. R. Martin - As Crônicas de Gelo e Fogo) 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

A conclusão do mapeamento das narrativas que problematizam o fotojornalismo no 

Brasil é o foco desta terceira parte da pesquisa. Partindo dos textos apresentados nos 
                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 4 - GP Fotografia do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba (Uniso). Possui especialização em 
Jornalismo Cultural na Contemporaneidade pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); e MBA em 
Marketing Estratégico e Comunicação pela Universidade Gama Filho (UGF). É graduado em Comunicação 
Social, com habilitação em Jornalismo e em Rádio e TV (ambas pela UFMA); e em Letras: Português/Inglês 
pela Universidade Ceuma. E-mail: diogoazoubel@gmail.com. 
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eventos científicos da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós), da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom) e da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 

(SBPJor), entre 2010 e 2014, nosso foco nesta empreitada é ampliar as discussões 

científicas com base empírica no campo da Comunicação. 

Quando começamos a investigar os caminhos pelos quais se dão as pesquisas sobre o 

tema no País, abordagens, autores e ideias, consideramos que as obras do brasileiro Boris 

Kossoy, docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-

USP), do português Jorge Pedro Sousa, docente da Universidade Fernando Pessoa, e do 

semiólogo francês Roland Barthes (1915-1980)3 podiam ser percebidas como alicerces para 

a produção dos pesquisadores nacionais, especialmente os mais jovens. 

A intenção fora esmiuçar o que vem sendo produzido e compartilhado sobre 

fotojornalismo em alguns dos mais relevantes eventos científicos da Comunicação e do 

Jornalismo no País (ou “de grande impacto”, como eu preferimos nomeá-los). Processadas 

as devidas reflexões e articulados os encaminhamentos pertinentes, esta investigação foi 

alicerçada para especificar de que forma o fotojornalismo está sendo problematizado nas 

pesquisas apresentadas. Nessa perspectiva, o prazer de pesquisar o fotojornalismo é ponto 

nevrálgico para o devido encaminhamento das etapas de pesquisa e construção das partes I 

e II desta investigação (AZOUBEL, 2016a. e 2016b.). 

 

2 METODOLOGIA 

Tanto quanto naquelas partes, permanecemos na trilha da tradição anglo-saxônica 

com os achados dos em sete artigos científicos (AZOUBEL, 2015a., 2015b., 2015c., 

2015d., 2015e., 2015f., e 2015g.), apresentados no encontro nacional e dos encontros 

regionais da Intercom 2015 (Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste); no encontro anual 

da SBPJor e nos eventos acadêmicos da Uniso. 

                                                 
3 Naquele momento, e para reflexões iniciais sobre a natureza da produção científica dos referidos autores, 
sugerimos a leitura das seguintes obras: KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica, São 
Paulo: Ateliê Editorial, 1999; KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001; 
KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia. O efêmero e o perpétuo, São Paulo: Atelier Editorial, 2007;  
SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 1994; SOUSA, Jorge Pedro. 
Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Florianópolis, Brasil: Editora Letras Contemporâneas e 
Argos/UNOESC, 2000; SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo. Introdução à história, às técnicas e à 
linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis, Brasil: Letras Contemporâneas, 2004; BARTHES, 
Roland. A câmara clara. Lisboa: Edições 70, 1989; BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1990. 
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À luz dos métodos de abordagem dialético e de procedimento comparativo, 

monográfico e estatístico, buscamos as palavras de Antonio Carlos Gil, que esclarece tratar-

se de conceito já presente na Antiguidade Clássica, a dialética “moderna” está ancorada nos 

pensamentos de Hegel, segundo o qual “a lógica e a história da humanidade seguem uma 

trajetória dialética, nas quais as contradições se transcendem, mas dão origem a novas 

contradições que passam a requerer solução” (GIL, 2008, p. 13). 

Embora privilegie as questões qualitativas em detrimento de pensamentos de ordem 

puramente quantitativa, o método de abordagem dialético aplicado nesta investigação foi 

ponderado como base para sustentar, por meio da análise dos dados qualitativos e 

quantitativos elencados adiante, de que forma o fotojornalismo vem sendo raciocinado no 

Brasil. 

Já nas palavras de Augusto Nibaldo Silva Triviños, o processo de apreensão da 

verdade – considerando “verdade” como a resposta dos dados apresentados partindo da luta 

de contrários como unidade – não pode se dar de maneira instantânea, mas gradual, pois: 

 
A verdade imperfeita de hoje pode ser verdade absoluta de amanhã. De maneira 
que a célebre "coisa em si" de Kant pode ser tal enquanto a ciência não descubra a 
fórmula química que permita conhecer a essência do fenômeno, e transformar 
essa "coisa em si" em coisa para nós. A busca científica transforma no mundo, a 
cada dia, dezenas de "coisas em si" em coisa para nós (TRIVIÑOS, 1927, p. 25). 
 

Buscamos na mesma obra indicações práticas que nos permitiram trabalhar a partir de 

um procedimento orientador descrito como geral pelo autor. Tal procedimento estabelece a 

"contemplação viva" do fenômeno como passo primeiro para o desenvolvimento do estudo. 

Nessa contemplação, as peculiaridades do objeto são observadas e analisadas a fim de que 

características marcantes sejam identificadas como parte de uma ação de delimitação para 

que a “coisa” se apresentasse como é. Ou seja, “como o que representa, com seu significado 

para a existência da sociedade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 74). 

Hipóteses norteadoras devidamente levantadas (as mesmas citadas na abertura deste 

texto), operamos na análise do nosso objeto com vistas a alcançar a dimensão abstrata dele 

como segundo passo. Dessa forma, partimos da observação das partes do nosso objeto para 

tentar identificar as relações sob as quais ele se configura. Como indicado por Triviños, e 

com as devidas reflexões, definimos e tratamos estatisticamente as conjunturas nas quais o 

fotojornalismo tem sido pensado. Em seguida, e pautados nos resultados obtidos, 

delineamos aspectos da realidade do nosso objeto, especialmente os mais peculiares. Pois: 
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A descrição, a classificação, a análise, a síntese, a busca da regularidade 
estatística que determina com precisão o concreto do objeto, as inferências 
(indutivas e dedutivas), a experimentação, a verificação das hipóteses etc. são 
momentos da investigação que tendem a estabelecer a realidade concreta do 
fenômeno (TRIVIÑOS, 1987, p. 74). 
 

Isso posto, novamente buscamos as palavras de Gil para solidificar o peso das 

escolhas empreendidas no sentido da importância a) do método comparativo para 

aglutinação de grupos de pesquisadores geográfica e temporalmente afastados com fins de 

identificar rigorosamente os padrões nas condutas acadêmicas dos mesmos; b) do método 

monográfico para aprofundar a problematização do nosso tema; e c) do método estatístico 

para auxiliar nossa investigação, especialmente no que toca ao grau de precisão razoável 

com que se pode trabalhar numericamente com os dados colhidos e por meio da qual 

conclusões e encaminhamentos podem ser dados mediante ao que foi observado e 

experimentado (GIL, 2008, p. 16-8). 

Nessa perspectiva, a abordagem usada combina propriedades qualitativas e 

quantitativas para que os objetivos estabelecidos possam ser alcançados. Pensando nisso – e 

longe de tomar partido acerca de qual classificação ou termo usados pelos autores que 

visitamos é mais ou menos pertinente –, fato é que parece haver uma polaridade nas 

pesquisas em Comunicação. De um lado os estudos com abordagem qualitativa, do outro os 

com abordagem quantitativa. 

Ora, abordagem não é método, mas, tanto quanto, define os rumos a serem dados ao 

tratamento dos dados colhidos pelo pesquisador. Ao revisarmos a literatura pertinente, 

notamos que alguns autores tendem a engessar as duas abordagens em faces opostas de uma 

mesma moeda: a busca científica. É como se não fosse possível usar determinado 

instrumental “quantitativo” em uma pesquisa “qualitativa”. 

Outros autores, em contrapartida, defendem o alargamento de vias que interliguem as 

duas abordagens em perspectivas aglutinadoras, não exclusivas. Nessa perspectiva, 

argumentamos em prol da definição da abordagem com base na natureza do problema que 

se deseja investigar. Afinal, tanto quanto a escolha dos métodos, é a configuração da 

questão que sustenta o instrumental a ser usado pelo investigador durante a empreitada 

científica. Logo, e diante do que fora colocado acima, optamos por situar esta empreitada 

no âmbito das pesquisas de abordagem qualiquantitativa. 

São 63 artigos compondo o corpus deste estudo, neles o termo “fotojornalismo” 

aparece como palavra-chave. Extraídos das bases de dados dos sítios da Compós (19 de 

março de 2015); da SBPJor (13 de abril de 2015); e da Intercom (15 de maio de 2015), 

http://www.compos.org.br/
http://www.sbpjor.org.br/sbpjor/?page_id=16
http://www.portalintercom.org.br/
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mantivemos os nomes dos autores como no corpo de cada trabalho e na ordem em que eles 

são dispostos nas coautorias. 

Dando continuidade ao que fora estabelecido nas partes I e II desta pesquisa, as 

análises que seguem estão em ordem alfabética do nome dos eventos (Compós, Intercom 

Nacional, Intercom Regional e SBPJor) e não na ordem em que os dados foram coletados.  

No que toca às obras listadas na seção Referências de cada texto, e com a ocorrência 

de equívocos de citação; nomes grafados de maneiras distintas (tipo SouZa em vez de 

SouSa); anos incompatíveis entre citação e listagem; obras listadas que não são 

efetivamente citadas e outras citadas sem serem listadas, resolvemos organizar cada 

referência em arquivo de texto aglutinadas por evento científico. Para isso, contamos o total 

delas em cada página nos arquivos em formato ".pdf." para posterior soma; destacamos em 

verde as autoreferências; usamos a busca do aplicativo de leitura dessa extensão para checar 

as obras que aparecem nas referências e no corpo dos textos; e destacamos em amarelo o 

que não é efetivamente citado e em verde e amarelo os títulos dos autores dos textos que 

não são citados no desenvolvimento de cada pesquisa. 

Como não estamos analisando os textos integralmente nesta pesquisa, tomamos a 

liberdade de não abordar ou destacar aquilo que é citado, mas não listado. Depois do 

processo acima detalhado, inserimos notas nos arquivos originais acerca de cada categoria 

(quantidade de obras listadas, quantidade de obras efetivamente usadas e de 

autoreferências); copiamos o total de referências para o navegador de Internet com o intuito 

de tirar a formatação do material; recortamos de lá já sem a formatação do ".pdf" e colamos 

em um aplicativo de edição de textos. Adiante, fomos checando e separando o bloco em 

referências por parágrafo para, depois, colori-las em verde e amarelo de acordo com cada 

categoria enumerada acima: tudo comparando ".pdf" e ".doc" para evitar inconsistências. 

Por fim, colocamos os parágrafos em ordem alfabética para contagem das entradas (autores 

e obras) reiteradas – mesmo com possíveis diferenças entre edições de uma mesma obra ou 

com equívocos de digitação como os citados anteriormente – e elaboração das tabelas 

específicas que nos permitem visualizar, entre outros, casos de endogenia acadêmica. 

No tocante à pós-análise, buscamos refazer os passos dados durante a análise dos 

dados com a ajuda de outros pesquisadores. A exemplo do que é feito em distintos campos 

do conhecimento, essa espécie de dupla validação às cegas nos permitiu ratificar 

exclusivamente os rumos dados ao tratamento dos números e, em casos específicos, corrigir 

inconsistências para corroborar ou refutar as hipóteses levantadas neste estudo. Sem que 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 6 

pudessem se contatar, tais pesquisadores se dedicaram à análise de partes específicas e 

isoladas do nosso estudo com o objetivo maior de que os resultados aqui citados sejam 

alcançados caso os procedimentos metodológicos anteriormente definidos sejam adotados 

para o trato estatístico dos 63 textos analisados. 

Mais detalhes da metodologia utilizada podem ser consultados em NARRATIVAS 

FOTOJORNALÍSTICAS: mapeamento dos textos apresentados entre 2010 e 2014 nos 

eventos científicos da Compós, da Intercom e da SBPJor-Parte I e Parte II. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Nesta seção o nosso objetivo é pontuar os principais autores e obras usados como 

referências para efetivação dos estudos aqui analisados. Recorrendo às palavras do 

professor e pesquisador Luiz Mauro Sá Martino, é preciso pontuar que essa contagem não 

define, por si só, o impacto das ideias deste ou daquele pesquisador, uma vez que de cada 

obra as ideias não são apropriadas de maneira balanceada por critérios objetivos de 

“pesagem”, citados mas não definidos pelo autor. Entretanto, esse nosso esforço nos 

permite buscar pistas do que está sendo processado nas pesquisas desenvolvidas sobre 

fotojornalismo no Brasil. Afinal, “a quantidade de vezes em que um autor aparece não pode 

ser tomada como um retrato de sua apropriação, posto que a divisão não é horizontal, isto é, 

pelo número de artigos em que é citado, e um autor pode ter diversas obras citadas em 

apenas um artigo” (MARTINO, 2014, p. 163). 

Como nos ajuda o autor, não buscamos nos apropriar das matrizes enumeradas e nem, 

tampouco, alcançar a precisão acerca daquilo que vem ou não (e como) sendo usado como 

pontos de sustentação para as investigações empreendidas nos âmbitos relatados. Ao 

contrário, buscamos pistas sobre como melhor compreender a produção científica do tema 

no País. 

Para tanto, estabelecemos critérios de seleção com os quais pudemos obter um 

panorama mais claro das fontes citadas nos textos que compõem o corpus desta pesquisa. 

Assim, e uma vez mais, todas as fontes referendadas em todos os textos foram copiadas e 

transformadas em um único documento por evento/categoria científica (Compós, Intercom 

Nacional, Intercom Regional e SBPJor). O intento foi organizá-las por ordem alfabética dos 

sobrenomes dos autores listados para, então, contabilizar quais são recorrentemente usados, 

bem como as respectivas obras deles. Essa metodologia não foi suficiente, entretanto, haja 

vista que alguns pesquisadores têm o hábito de listarem seus próprios textos sem, 

http://www.intercom.org.br/sis/eventos/regional/resumos/R53-1461-1.pdf
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/regional/resumos/R52-1216-1.pdf
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efetivamente, citarem-nos no corpo das pesquisas empreendidas. Assim, e checando texto 

por texto, excluímos das listas gerais por evento/categoria científica os autores/textos 

autoreferenciados que não estão citados no corpo dos estudos abordados. 

Outra decisão importante diz respeito aos “empates técnicos” recorrentes 

relacionados, na maioria dos casos, ao mesmo número de referências por autores. Por isso, 

decidimos adotar como critério complementar a seleção por obra. Assim, se um autor X foi 

contabilizado oito vezes com cinco obras diferentes; e o autor Y oito vezes com três obras 

diferentes, optamos por incluir nas tabelas abaixo a segunda ocorrência tendo em vista o 

alcance maior dessa ou daquela obra do autor Y frente às demais do autor X. 

Para evitar qualquer inconsistência decorrente de equivocada organização dos dados, 

refizemos todas as listas e abandonamos a pretensão de transformá-las em um único 

documento com todas as ocorrências por evento/categoria científica. Isso porque julgamos 

que a simples soma dos dados das tabelas por evento/categoria científica de 1 a 4 poderia 

resultar na interpretação tendenciosa dos dados. 

Como resultado do trabalho descrito – e apesar da dificuldade encontrada pela 

variedade de formas com que os nomes dos autores e das obras listadas foram escritos nos 

textos analisados – os autores/textos autoreferenciados que não estão citados no corpo dos 

estudos analisados foram mais facilmente identificados, fato que confirmou a exclusão dos 

mesmos nas tabelas abaixo, bem como nos permitiu alcançar objetivo de pontuar os 

principais autores e obras usados como referências nos estudos abordados. 

Pensando nisso, das 58 referências identificadas nos textos circulados nos eventos 

científicos da Compós, nove não foram efetivamente usadas, e três são autoreferências, 

sendo que uma delas não foi citada ao longo do texto, totalizando 47 obras citadas e 

listadas. Considerando os critérios acima descritos, Agamben, Arendt, Bruno, Fontcuberta, 

Ritchin e Sontag aparecem todos com duas obras e uma citação de cada. Por isso, e 

diferentemente das demais, a Tabela 1 foi organizada alfabeticamente pelo sobrenome dos 

autores. 

 

Tabela 1: Referências na Compós 
Nº. Autor Obra(s) Citações Total 

1. AGAMBEN, Giorgio 
Homo sacer. O poder soberano e a vida nua 1 

2 
Le visage 1 

2. ARENT, Hannah 
A condição humana 1 

2 
Sobre violência 1 

3. BRUNO, Fernanda 
Estética do flagrante: controle e prazer nos 
dispositivos de vigilância contemporâneos 

1 2 
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Maquina de ver, modos de ser: visibilidade e 
subjetividade nas novas tecnologias de informação e 
de comunicação 

1 

4. 
FONTCUBERTA, 
Joan 

La câmara de Pandora 1 
2 

Le sujet el le pouvoir 1 

5. RITCHIN, Fred 
After Photography 1 

2 
In our own image 1 

6. SONTAG, Susan 
Diante da dor dos outros 1 

2 
Objetos de melancolia 1 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Sobre os textos circulados Intercom Nacional, identificamos 564 referências, das 

quais 161 não foram efetivamente usadas, sendo duas delas das dez autoreferências, 

totalizando 395 obras citadas e listadas. Sousa é, uma vez mais, o autor mais usado, com 16 

citações de cinco obras distintas. Ele é seguido por Kossoy, que também aparece com 16 

citações, mas de três obras diferentes; por Flusser, com nove citações (quatro obras); por 

Benjamin, com seis citações (quatro obras); por Barthes, com cinco citações (duas obras); 

por Baeza e Rouillé (uma obra cada), Traquina, Sontag e Fico (duas obras cada), Barros, 

Salles e Cartier-Bresson (quatro obras cada), sendo cada um deles com quatro citações. 

 

Tabela 2: Referências no Intercom Nacional 
Nº. Autor Obra(s) Citações Total 

1. SOUSA, Jorge Pedro 

Uma história critica do Fotojornalismo Ocidental 7 

16 

Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e 
à linguagem da fotografia na imprensa 

4 

Fotojornalismo performático: o serviço de 
fotonotícia da Agencia lusa de informação 

3 

Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e 
da mídia 

1 

Estereotipação e discursos fotojornalístico nos 
diários portugueses de referência: os casos do 
Diário de notícias e públicos 

1 

2. KOSSOY, Boris 

Fotografia & História 6 

16 Realidades e ficções na trama fotográfica 4 

Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo 3 

3. FLUSSER, Vilém 

Filosofia da caixa preta 5 

9 
O universo das imagens técnicas 2 
O mundo codificado: por uma filosofia do design e 
da comunicação 

1 

Pós-história: vinte instantâneos e um modo de usar 1 

4. BENJAMIN, Walter 

A obra d arte na época da sua reprodutibilidade 
técnica 

2 

6 Pequena historia da fotografia 2 

Ligeiramente fora de foco 1 

Magia e Técnica, arte e politica 1 

5. BARTHES, Roland 
A câmera clara 3 

5 
O óbvio e o obtuso 2 

6. BAEZA, Pepe Por uma función crítica de la fotografia de prensa. 4 4 
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7. ROUILLÉ, André 
A fotografia: entre documentos e arte 
contemporânea 

4 4 

8. TRAQUINA, Nelson 
Teorias do jornalismo: a tribo jornalística, uma 
comunidade interpretativa transnacional 

3 
4 

O estudo do jornalismo no século XX 1 

9. SONTAG, Susan 
Ensaios sobre a fotografia 2 

4 
Sobre fotografia 2 

10. FICO, Carlos. 

Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 
e a ditadura militar 

2 
4 

Espionagem, policia politica, censura e 
propaganda: os pilares básicos da repressão 

2 

11. 
BARROS, Ana Tais 
Martins Portanova 

A permeabilidade da fotografia ao imaginário 1 

4 

Fotografia, olho do Pai 1 
O segredo de Breson 1 
O sentido posto em imagem: a comunicação de 
estratégias contemporâneas de enfrentamento do 
mundo através da fotografia 

1 

12. 
SALLES, Cecília 
Almeida 

Crítica genética: uma introdução 1 

4 
Gesto inacabado 1 
Redes de comunicação: um olhar sobre as questões 
estéticas 

1 

Redes da criação 1 

13. 
CARTIER-BRESSON, 
Henri 

Registro fotográfico (imagem)* 1 

4 
O momento decisivo 1 

O imaginário segundo a natureza 1 

O instante decisivo 1 

FONTE: Elaboração própria. 
 

No que toca ao Intercom Regional, identificamos 219 referências, das quais 16 não 

foram efetivamente usadas, e cinco são autoreferências, totalizando 198 obras citadas e 

listadas. Nesse sentido, optamos por excluir da tabela abaixo, além das autoreferências, o 

jornal Folha de S. Paulo, haja vista que constitui, na nossa leitura, objeto empírico de 

pesquisa, apesar de ser citado 13 vezes. Logo, Sousa apresenta-se como principal fonte de 

pesquisa com dez citações de três obras distintas. Em seguida, Barthes e Mauad se 

apresentam com sete e cinco citações de três e cinco obras, respectivamente. Fazem parte 

dessa classificação, ainda, Dubois (uma obra), Kossoy (três obras) e Sontag (quatro obras), 

com quatro citações cada; e Flusser (duas obras), Levy (duas obras), Koury (três obras), 

Lemos (três obras) e Martín-Barbero (três obras), com três citações cada. 

 

Tabela 3: Referências no Intercom Regional 
Nº. Autor Obra(s) Citações Total 

1. SOUSA, Jorge Pedro 

Uma história crítica do fotojornalismo ocidental  5 

10 
Fotojornalismo: introdução à historia, às técnicas e á 
linguagem da fotografia na imprensa 

4 

Fotojornalismo performático: o serviço de 
fotonotícia da Agencia Lusa de Informação 

1 

2. BARTHES, Roland A câmara clara 4 7 
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A mensagem fotográfica 2 
O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III 1 

3. MAUAD, Ana Maria 

Flávio Damm, profissão fotógrafo de imprensa: o 
fotojornalismo e a escrita contemporânea. 

1 

5 

Fotografia pública e cultura do visual, em 
perspectiva histórica. 

1 

Genevieve Naylor, fotógrafa: impressões de viagem 
(brasil, 1941-1942) 

1 

Na mira do olhar: um exercício de análise da 
fotografia nas revistas ilustrativas cariocas, na 
primeira metade do século XX. 

1 

Sob o signo da imagem: a produção da fotografia e 
o controle dos códigos de representação social pela 
classe dominante do Rio de Janeiro na metade do 
século XX. 

1 

4. DUBOIS, Phillippe O ato fotográfico 4 4 

5. KOSSOY, Boris 
Fotografia & história 2 

4 Os tempos da fotografia 1 
Realidades e Ficções na trama Fotográfica 1 

6. SONTAG, Susan. 

Diante da dor dos outros 1 

4 
Ensaios sobre fotografia 1 
Olhando o sofrimento dos outros 1 
Sobre Fotografia 1 

7. FLUSSER, Vilém 
Filosofia da caixa preta 2 

3 
O universo das imagens técnicas 1 

8. LEVY, Pierre 
Cibercultura 2 

3 
A inteligência coletiva 1 

9. 
KOURY, Mauro 
Guilherme Pinheiro 

Amor e dor: ensaios em antropologia simbólica 1 

3 
Sociologia da emoção: o Brasil urbano sob a ótica 
do luto 

1 

Sofrimento íntimo: individualismo e luto no Brasil 
contemporâneo 

1 

10. LEMOS, André 
Ciber-cultura-remix, seminário Sentidos e Processos 1 

3 Cibercidades: um modelo de Inteligência Coletiva 1 
Cibercultura e Mobilidade: a Era da Conexão 1 

11. 
MARTÍN-BARBERO, 
Jesus 

Dos meios ̀s mediaç̃es: comunicação, cultura e 
hegemonia 

1 

3 
Of́cio de cartógrafo: travessias latino-americanas da 
comunicação na cultura 

1 

Os exerćcios de ver: hegemonia audiovisual e 
ficção televisiva 

1 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Complementarmente, identificamos 260 referências nos textos da SBPJor, sendo que 

68 delas não foram efetivamente usadas e seis são autoreferências, totalizando 186 obras 

citadas e listadas. Depois de excluídas tais ocorrências, optamos também por não considerar 

o World Press Photo diante dos mesmos argumentos usados para desconsiderar o jornal 

Folha de S. Paulo. Novamente Sousa encabeça a lista dos autores e obras mais citados com 

oito citações de três textos diferentes. Ele é seguido por Sontag, com seis citações (quatro 

obras); por Fausto Neto com cinco citações (também de quatro obras). Posteriormente, 

Ferreira aparece com cinco citações de cinco obras diferentes, duas das quais assinadas com 
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outros pesquisadores (Rosa e Vizer). Por fim, Fernandes aparece com três citações de três 

obras. 

 

Tabela 4: Referências na SBPJor 
Nº. Autor Obra(s) Citações Total 

1. SOUSA, Jorge Pedro 

Fotojornalismo: uma introdução à historia, às 
técnicas e à linguagem da fotografia imprensa Uma 
historia critica do fotojornalismo ocidental 

3 

8 
Uma historia critica do fotojornalismo ocidental 4 
Fotojornalismo performático: o serviço de 
fotonotícia da Agencia Lusa de Informação 

1 

2. SONTAG, Susan 

Diante da dor dos outros 3 

3 
Sobre fotografia. Lisboa 1 
Sobre fotografia. São Paulo 1 
Sobre fotografia. Rio de Janeiro 1 

3. 
FAUSTO NETO, 
Antônio 

Midiatização pratica social, pratica de sentido 2 

5 
A circulação além das bordas 1 
A midiatização jornalística do dinheiro apreendido: 
das fotos furtadas à fita leitora 

1 

Fragmentos de uma “anaĺtica” da midiatização 1 

4. 

FERREIRA, Jairo 

As instituições e os indivíduos no ambiente das 
circulações emer-gentes 

1 

5 

Uma abordagem triádica dos dispositivos 
midiáticos 

1 

FERREIRA, Jairo; 
VIZER, Eduardo 

Mídia e movimentos sociais: linguagem e coleti-vos 
em ação 

1 

Midiatização: dispositivos, processos sociais e de 
comunicação 

1 

FERREIRA, Jairo; 
ROSA, Ana Paula 

Midiatização e Poder 1 

5. 
FERNANDES, Mario 
Luiz 

A mídia no Vale do Itajaí 1 

3 
Origens da imprensa em municípios catarinenses 1 

Primeiros passos da imprensa catarinenses 1 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Complementando nossa argumentação, das 1.101 referências identificadas nos 

trabalhos circulados na Compós, no Intercom Nacional, no Intercom Regional e na SBPJor. 

Delas, 254 não foram efetivamente citadas, 24 são autoreferências, das quais três não 

usadas no corpo dos textos, totalizando 826 obras citadas e listadas. 

No que toca à distribuição de textos nos quais as obras efetivamente usadas são 

listadas; e nos quais as obras listadas são usadas, elaboramos a Tabela 5, em que consta a 

categorização de trabalhos por evento. Dos quatro artigos científicos circulados no âmbito 

da Compós nenhum combina o número de obras citadas e listadas sem autoreferências; um 

lança mão desse recurso (25%); e três apresentam (75%) números divergentes entre obras 

citadas e listadas. 
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No que toca ao Intercom Nacional, 14 (41%) dos 34 artigos combinam o número de 

obras citadas e listadas sem autoreferências; três combinam com autoreferências (9%); e 17 

(50%) têm números de obras listadas e citadas incompatíveis. Já no Intercom Regional, 

cinco textos (42%) têm compatibilizados os números de obras citadas e listadas sem 

autoreferências; um (8%) conta com autoreferências; e em seis (50%) o total de obras 

citadas e listadas é desigual. Por fim, na SBPJor um texto (8%) combina sem 

autoreferências o número de obras citadas e listadas; dois (15%) contam com 

autoreferências; e dez (77%) divulgam quantias díspares de obras citadas e listadas. 

Longe de advogar em prol dos pesquisadores deste ou daquele evento – afinal, alguns 

deles se repetem em várias das instâncias de debate científico citadas –, fato é que os 

números são preocupantes. Dos 63 trabalhos que compõem o corpus deste estudo, 20 (32%) 

apresentam os números de obras citadas e listadas iguais; sete (11%) fazem isso, mas com 

autoreferências; e em 36 (57%) há completa disparidade entre o total de obras citadas e 

listadas. Ou seja, menos de um terço do total de investigações analisadas representam 

exemplo de apropriada prática de pesquisa ao combinar os dígitos de obras citadas e 

listadas; e ao não trazer em seu corpo obras de seus próprios autores como base para 

discussão de novas ideias. 

 

Tabela 5: Categorização de referências por evento 

Evento 
Nº. de 
artigos 

Textos com 
listagem = 

citação sem 
autoreferências 

Textos com 
listagem = 

citação com 
autoreferências 

Textos com 
listagem ≠ 

citação 

Nº. de 
autoreferências 

Nº. de 
autoreferências 

não citadas 

Compós 4 -- 1 3 3 1 

Intercom 
Nacional 

34 14 3 17 10 2 

Intercom 
Regional 

12 5 1 6 5 -- 

SBPJor 13 1 2 10 6 -- 

Total 63 20 7 36 23 3 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Com base nas tabelas acima, notamos que os pensamentos de autores como Jorge 

Pedro Sousa e Susan Sontag são largamente usados, ao passo que as obras de Boris Kossoy 

e Roland Barthes parecem restritas a determinadas instâncias de debate científico, como as 

dos eventos nacionais e regionais da Intercom. Sousa, é aliás, o autor mais citado quando 

consideramos o conjunto de eventos. De maneira complementar, Sontag aparece em todas 
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as instâncias citadas, especialmente no que toca à abordagem da imagem fotográfica pelo 

viés do impacto que ela causa em seu leitor. 

 

4  CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

Retomando o planejamento desta pesquisa, acreditamos ter cumprido os objetivos 

propostos, bem como ter encontrado respostas para a hipótese que nos trouxe até aqui. 

Afinal, a ideia de que os pensamentos de Boris Kossoy, Jorge Pedro Sousa e Roland 

Barthes podiam ser interpretados como bases para a pesquisa sobre fotojornalismo 

tupiniquim foi parcialmente confirmada, uma vez que eles são efetivamente usados. 

Essa confirmação, entretanto, se dá de maneira diferente no que toca às ideias de cada 

autor. Sousa, por exemplo, é largamente usado em três das quatro instâncias de debate 

científico com as quais trabalhamos e, em todas (com exceção da Compós), ele é o teórico 

mais citado. Barthes e Kossoy, por outro lado, são usados nos estudos circulados apenas nos 

eventos nacionais e regionais da Intercom – e aparecem no top 5 de cada lista. Eventos 

esses marcadamente frequentados por alunos da USP. 

Sontag, apesar de não compor nossa lista inicial, é amplamente citada em todos os 

eventos e integra trabalhos sobre temas que vão da abordagem da dor e do sofrimento 

alheios àqueles que tratam da práxis e da epistemologia fotojornalística (vide Parte II desta 

pesquisa). Dessa forma, observamos que essa variação decorre, provavelmente, da 

diferença nas lógicas produtivas de cada evento/instituição. Na Compós, por exemplo, Fred 

Ritchin, Giorgio Agamben, Hannah Arent e Joan Fontcuberta são amplamente usados, ao 

passo que não constam entre os mais citados nos trabalhos circulados nos demais eventos. 

Seria esse um reflexo da complexidade de tais obras e da experiência requerida dos 

pesquisadores para trabalharem com elas com propriedade? 

Os eventos da Intercom parecem aglutinar maior número de referências ligadas 

especificamente à fotografia e ao fotojornalismo. Especialmente nos congressos nacionais, 

e diante da predominância compartilhada pelos grupos de Fotografia, Teorias do 

Jornalismo, Histórias do Jornalismo e Gêneros do Jornalismo, podemos observar uma maior 

inserção de autores que tratam do jornalismo em profundidade, a exemplo do trabalho 

desenvolvido por Ana Maria Mauad. 

De maneira complementar, notamos que, à despeito do massificado uso da revisão 

bibliográfica como técnica de pesquisa, os mesmos autores e ideias vêm sendo envergados 
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indiscriminadamente para refletir sobre questões que vêm se configurando socialmente com 

certas particularidades (a revolução tecnológica é uma delas). 

Do total de 63 pesquisas analisadas, destacamos ainda que pouco mais de 30% 

contam com números iguais de obras citadas no corpo do texto e igualmente listadas na 

seção Referências. Por fim, na contramão do que poderia se supor ideal, 57% do material 

aqui analisado contêm números díspares de obras citadas e devidamente listadas. 
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