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Resumo 

 

As revisões de literatura sistemáticas se apresentam como importante técnica para mapear e 

ordenar o conhecimento científico. Dessas, a revisão integrativa se destaca por ter uma 

metodologia específica para recuperar e analisar estudos teóricos e empíricos. Neste estudo, 

utilizou-se a revisão integrativa para examinar a produção de revisões de literatura, 

narrativas ou sistemáticas, na área de Jornalismo. Foram analisados 19 registros quanto ao 

tipo de revisão, tema estudado, ano e local de publicação. Apesar de serem importantes, as 

revisões sistemáticas são as menos utilizadas pelos pesquisadores em Jornalismo.  
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Introdução 

 

A revisão de literatura é uma técnica utilizada para fundamentar teoricamente uma 

pesquisa científica com base nos estudos de outros autores e pode ser dividida em narrativa 

ou sistemática, com características e objetivos distintos (ROTHER, 2007). Ela visa 

responder a pergunta “O que sabemos ou não sobre esse tema?” (INGRAM et al., 2006).  

O foco deste estudo, portanto, é compreender o panorama da produção de revisões 

de literatura na área de Jornalismo por meio de uma revisão integrativa, que reúne estudos 

teóricos e empíricos. Sem especificar limites de datas ou locais de publicação, procura-se 

mapear artigos que pensem sobre a produção científica na área. Para isso, foram feitas 

buscas nas bases de dados Scopus e Web of Science.  

A análise de 19 artigos recuperados mostrou três linhas de pesquisa mais fortes, 

ligadas a Teoria do Jornalismo, a crise no jornalismo e a ética no exercício da profissão. 

Assim, também foram evidenciadas novas oportunidades de investigação, contextualizadas 
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na Era Digital: as novas técnicas de agenda building e os novos papéis dos profissionais 

que trabalham em redação.  

Neste trabalho são expostos: os tipos de revisão de literatura mais usados e seus 

objetivos, a estratégia de busca para recuperação e análise dos documentos, a análise dos 

dados encontrados e proposta temática para metarrevisões futuras.  

 

Tipos de revisão  

 

A revisão narrativa, ou tradicional, tem a temática mais aberta, sua metodologia é 

assistemática e os resultados são selecionados e interpretados subjetivamente (MUÑOZ et 

al., 2002). Por sua natureza, tende a ser uma revisão em que o viés do pesquisador está mais 

presente (CORDEIRO, 2007). Para Rother (2007), essas revisões são "apropriadas para 

descrever e discutir o desenvolvimento ou o "estado da arte" de um determinado assunto, 

sob o ponto de vista teórico ou contextual" (p.1).  

A revisão sistemática, por sua vez, introduz uma metodologia rigorosa de busca, 

recuperação de pesquisas, avaliação crítica das pesquisas recuperadas quanto à pertinência e 

validade, extração e síntese dos dados e interpretação (CILISKA; CULLUM; MARKS, 

2001). Semelhante ao estudo primário, ela tem uma pergunta de pesquisa inicial que orienta 

as etapas da revisão e síntese sobre os estudos selecionados por critérios específicos 

explícitos (CORDEIRO et al., 2007; GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004; LOPES; 

FRACOLLI, 2008; RUSSELL, 2005). A revisão sistemática é focada principalmente em 

resultados de estudos primários (COOK; MULROW; HAYNES, 1997; LOPES; 

FRACOLLI, 2008), mas nas Ciências Sociais pode combinar estudos de qualquer 

delineamento (PETTICREW; ROBERTS, 2006). Ela objetiva responder a uma pergunta 

específica sobre dado problema (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014), como por 

exemplo: assistir à televisão por muitas horas acarreta prejuízo à visão? Uma limitação, 

porém, é de que ela deve ser constantemente atualizada para manter relevância e validade. 

Embora não exista consenso do intervalo de tempo em que isso deva ser feito, a 

organização Cochrane, especializada em revisões sistemáticas na área de Saúde, indica 

fazê-lo a cada dois anos (2011).  

 

As revisões narrativas tradicionais, normalmente escritas por um reconhecido 

especialista, geralmente não são sistemáticas. Autores podem simplesmente não ter 

o tempo para identificar e reunir todos os estudos relevantes ou eles podem, na 

realidade, procurar discutir e combinar seletivamente experimentos que confirmem 
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suas opiniões e preconceitos. Uma revisão sistemática objetiva contornar essa 

fraqueza usando uma metodologia pré-definida e explícita. Os métodos utilizados 

incluem etapas para minimizar o viés na identificação de estudos relevantes, no 

critério de seleção para inclusão e na coleta de dados (CLARKE; HORTON, 2001, 

1728, tradução dos autores). 

 

 Além da revisão sistemática, Whittemore e Knafl (2005) analisam outros três tipos 

de revisão que adotam metodologia reprodutível: metanálise, qualitativa e integrativa. A 

metanálise combina, por meio de tratamento estatístico, as evidências de múltiplos estudos 

primários que contenham hipóteses e desenhos de pesquisa semelhantes (COOK; 

MULROW; HAYNES, 1997; WHITTEMORE; KNAFL, 2005; CASTRO, 2001).  

 Caso a revisão sintetize as informações de estudos primários sem a utilização de 

tratamento estatístico e por meio de abordagens qualitativas - como meta-síntese, meta-

estudos, teoria fundamentada (grounded theory) e meta-etnografia (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005) – será uma revisão qualitativa (LOPES; FRACOLLI, 2008).  

A revisão integrativa também possui uma metodologia explícita, mas se diferencia 

das anteriores pela inclusão simultânea de pesquisas com métodos experimentais e não-

experimentais e a combinação de dados de estudos teóricos e literatura empírica. Ou seja, 

ela é mais ampla e permite uma visão holística do tópico de interesse (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). Essa revisão visa “sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um 

tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente” (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014, p. 9). 

Torraco (2005) identifica dois principais tópicos nas revisões integrativas: 

emergente e maduro. O tópico emergente é aquele que dispõe de pouca literatura e a revisão 

integrativa auxilia na conceituação inicial. Conforme aumentam as publicações na área, o 

tópico se torna maduro e uma revisão integrativa lida com a necessidade de revisões, 

críticas e potencial “reconceituação” do conhecimento na área.  

As revisões integrativas permitem aos pesquisadores identificar lacunas na área e, 

assim, prescrever oportunidades de estudos futuros (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). Cooper (1998 apud RUSSELL, 2005) acrescenta ainda a possibilidade de avaliar a 

força de evidências científicas, criar pontes entre áreas afins, identificar os problemas 

centrais da área, gerar questões de pesquisa, identificar modelos teóricos e conceituais e 

explorar quais métodos de pesquisa têm sido usados com sucesso. Para Whittemore e Knafl 

(2005), uma boa revisão integrativa tem aplicação direta em práticas e políticas.  
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A área da saúde desenvolve revisões sistemáticas desde o início do século XX. 

Segundo Cordeiro et al. (2007), a primeira vez que se combinou formalmente os resultados 

de diferentes estudos foi em 1904, uma pesquisa de Karl Pearson, publicada na British 

Medical Journal. Durante esse século formalizou-se a revisão sistemática e integrativa na 

saúde, principalmente a partir da década de 1970 (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Outro 

catalisador foi a fundação do primeiro Centro Cochrane, na Inglaterra, na década de 1990 

(CORDEIRO et al., 2007), dando início a missão da organização em “promover a tomada 

de decisões na saúde com base em evidências por meio da produção de revisões 

sistemáticas de alta qualidade, relevantes e acessíveis e outras evidências de pesquisa 

sintetizadas” (COCHRANE, 2015). Por essas razões, a literatura sobre a metodologia está 

concentrada nessa área. Petticrew e Roberts (2006) enfatizam, porém, que as revisões 

sistemáticas não são particulares da área da Saúde.  

As autoras Galvão, Sawada e Trevizan (2004) chamam a atenção para a dificuldade 

que a Era da Informação trouxe para tomada de decisões na área da saúde. De acordo com o 

curso online de revisão sistemática e metanálise da Universidade Federal de São Paulo 

(2001), devido a esse contexto de informações científicas crescentes é necessário 

transformar essas informações em conhecimento também por meio de revisões sistemáticas.  

Como observamos, a utilização da revisão sistemática começou a crescer em 

Jornalismo nos últimos cinco anos, utilizando os métodos consolidados na Saúde. Por isso, 

acreditamos que as dificuldades enfrentadas com a crescente produção científica são 

comuns a todas as áreas de pesquisa e a produção de revisões sistemáticas, metanálises, 

qualitativas e integrativas beneficia as áreas que precisam de uma compreensão mais ampla 

e holística, características do conhecimento complexo, isto é, aquele que “procura situar seu 

objeto na rede à qual ele se encontra conectado” (MORIN, 2010). Assim, objetivamos 

realizar uma revisão integrativa para identificar a produção de revisões de literatura, 

narrativas ou sistemáticas, em Jornalismo. 

Existem diferentes definições das etapas que devem ser utilizadas na revisão 

integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; WHITTEMORE; KNAFL, 2005; 

POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). Neste estudo, estamos utilizando a metodologia 

explicitada pelos autores Botelho, Cunha e Macedo (2011) e considerando outros autores 

que explicitam checklists em revisões sistemáticas (OXMAN, 1994) e integrativas 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005; TORRACO, 2005; RUSSELL, 2005).  
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Tabela 1: Metodologia da revisão integrativa 

 

1ª etapa – Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa 

- Definição do problema; 

- Formulação de uma pergunta de pesquisa; 

- Definição da estratégia de busca; 

- Definição dos descritores; 

- Definição das bases de dados. 

2ª etapa – Estabelecimentos dos critérios de inclusão e exclusão 

- Uso das bases de dados; 

- Busca dos estudos com base nos critérios de inclusão e exclusão. 

3ª etapa – Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

- Leitura do resumo, palavras-chave e títulos das publicações; 

- Organização dos estudos pré-selecionados; 

- Identificação dos estudos selecionados. 

4a etapa - Categorização dos estudos selecionados 

- Elaboração do uso da matriz de síntese; 

- Categorização e análise das informações; 

- Formação de uma biblioteca individual; 

- Análise crítica dos estudos selecionados. 

5ª etapa – Análise e Interpretação dos resultados 

- Discussão dos resultados. 

6ª etapa – Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

- Criação de um documento que descreva detalhadamente a revisão; 

- Proposta para estudos futuros. 
Fonte: Adaptado de Botelho; Cunha e Macedo (2011) 

 

 

Definição do problema e descrição de metodologia 

 

 A necessidade de realizar um levantamento das revisões de literatura na área de 

Jornalismo e mapear essas publicações partiu da observação dos pesquisadores. Com o 

presente estudo, busca-se sensibilizar sobre a importância da técnica para o 

desenvolvimento teórico da disciplina e contribuir para a sistematização dos resultados 

encontrados em nossa busca.  

 A pergunta inicial desta revisão sistemática é: quantas revisões de literatura, 

narrativas ou sistemáticas, foram produzidas na área de Jornalismo ao longo dos anos? A 

partir desse questionamento, busca-se mapear quais países foram os maiores produtores de 

revisões, quais temas foram os mais pesquisados e quais são emergentes nas revisões.  

As palavras-chaves utilizadas nesta busca foram imprensa, notícia, jornalismo, 

jornalista, revisão de literatura, revisão narrativa, revisão sistemática, revisão metanálise, 

revisão qualitativa e revisão integrativa, conforme a tabela 2.  
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 As bases de dados utilizadas para realizar a busca foram: Scopus, da editora 

Elsevier, com 50 milhões de registros, e Web of Science, da multinacional Thomson 

Reuters, que contém 90 milhões de registros
4
. Nas duas bases de dados foram recuperados 

artigos, revisões, editoriais e trabalhos publicados em anais de eventos nos idiomas 

português, inglês, francês e espanhol. O tipo de publicação filtrado foram os periódicos, por 

conter registros avaliados por pares, e não houve limite do período de publicação. Na 

Scopus foram selecionados documentos nas áreas de Ciências Sociais, Artes e Humanas, 

Multidisciplinar e Indefinido disponíveis desde 1960. Enquanto na Web of Science foram 

filtrados registros nas Ciências Sociais e Artes e Humanas disponíveis desde 1945. 

 

Critérios de seleção dos trabalhos 

  

Foram incluídas para análise as revisões de literatura que abordaram jornalismo 

enquanto conteúdo e foram excluídos estudos que tinham como foco Publicidade, 

Marketing e Relações Públicas. Na tabela 2, é possível observar a quantidade de registros e, 

entre parênteses, o número de artigos recuperados para a revisão.  

 

Tabela 2: Registros totais e os recuperados para revisão 

 

                                                 
4
 Disponíveis em: <http://www.scopus.com> e <http://www.webofscience.com>  

Termos buscados Scopus Web of 

Science 

Total dos artigos 

recuperados 

(sem repetição) 

(“the press”) AND (“literature review” OR “narrative 

review” OR “systematic review” OR "metanalysis 

review" OR “qualitative review” OR “integrative 

review”) 

7 (1) 3 (1) 1 

(“news”) AND (“literature review” OR “narrative 

review” OR “systematic review” OR "metanalysis 

review" OR “qualitative review” OR “integrative 

review”) 

32 (8) 47 (7) 12 

(journalism OR journalist) AND (“literature review” 

OR “narrative review” OR “systematic review” OR 

"metanalysis review" OR “qualitative review” OR 

“integrative review”) 

39 (8) 17 (9) 9 

Total 
78 

(17) 

67 

(17) 
22 

http://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
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Foram selecionados para leitura completa 22 documentos, entre artigos, revisões e 

trabalhos publicados em anais de eventos. Desses, 19 foram recuperados (17 nas bases de 

dados e dois com os autores) para análise (ver Apêndice 1). Os três textos não recuperados 

por falta de acesso foram: Attention-getting and comprehension-raising attributes in visuals 

in Dutch and American, public and private television news about violence (Klijn, M. E.), 

Research on Chinese Investigative Journalism, 1978-2013: A Critical Review (Wang, 

Haiyan; Lee, Francis L. F.) e Television viewing in the lives of older adults: A literature 

review (Goot, M. Van Der) – posteriormente foi verificado que este último registro tinha 

sido indexado na base de dados Scopus com o idioma inglês em vez de holandês.  

 

Discussão de resultados 

 

 Apesar de não termos imposto restrição temporal, o primeiro registro recuperado foi 

de 1994. Conforme mostra o gráfico abaixo, as publicações na busca delimitada foram 

esporádicas até 2011, quando foram alcançados três resultados. O maior número foi 

registrado em dois anos: 2012 e 2014. 

 

Gráfico 1: Distribuição das revisões selecionadas por ano 

 

 
 

 

A partir dos dados constatou-se que a maior parte dos trabalhos analisados utilizou a 

revisão narrativa (68,4%), seguido por revisão sistemática (21,1%) e revisão crítica de 

literatura (10,5%). O primeiro registro recuperado de um artigo que utilizou revisão 
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narrativa é de 1994; já a revisão crítica de literatura, de 2010. Os artigos que utilizaram a 

revisão sistemática são mais recentes, tendo sido publicados em 2011, 2012, 2014 e 2015. 

Não foram encontrados registros que utilizassem as revisões metanálise, qualitativa e 

integrativa. O artigo Antagonistic... poderia ter se utilizado da revisão integrativa, já que 

considerou estudos teóricos e empíricos. Todos os autores que utilizaram o termo “revisão 

literária” fizeram uma revisão narrativa.  

 Os países onde foram produzidos mais artigos com revisões de literatura foram 

Estados Unidos (6), Espanha (4), Bélgica (2), Chile (1), Reino Unido (1) e África do Sul 

(1). Austrália teve três em coautoria – com a China, Filipinas e Alemanha. E a China teve 

um artigo sozinha.  

Ao analisarmos os países e suas revisões, foi possível constatar que todas as revisões 

feitas nos Estados Unidos foram narrativas. As duas revisões críticas foram publicadas no 

mesmo jornal (Estudios sobre el Mensaje Periodístico). Das quatro revisões sistemáticas, 

três foram publicadas em países europeus e uma em coautoria Austrália/Filipinas.  

 Os artigos foram publicados em jornais diversos, porém três registros aparecem em 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico e dois em The Social Science Journal – neste, 

ambos publicados por J. Sean McCleneghan, o único autor que aparece duas vezes na 

busca, em 1994 e em 2006. 

Quanto ao tema dos artigos recuperados, existem linhas que se destacam. O debate 

sobre a teoria aparece em quatro artigos, com dois vieses. Pesquisadores aplicam a teoria do 

gate-keeping à tendência midiática de cobertura de indivíduos políticos (Which 

Politicians...) e utilizam a teoria do agenda building para o entendimento das relações entre 

a imprensa e as agências de inteligência (News, agenda building...). No segundo recorte, 

são investigados como a teoria da descrição densa, de C. Geertz, pode auxiliar na 

elaboração de políticas públicas para a Comunicação (Policy making...) e como a hipótese 

da lacuna do conhecimento, de P. Tichenor, pode ser entendida no contexto das mídias 

digitais (Knowledge gap...). 

Já a crise no jornalismo é investigada de diferentes perspectivas: no meio impresso 

(Constructing the Crisis...), no rádio (FM local newcasts...) e em editorias (The 1993 

Newspaper Science Reporter...). 

Uma terceira linha fala sobre ética no exercício da profissão. É o caso de três 

artigos, um sobre a prática de pagar fontes por informação ou entrevista (Objetivo...), outro 

sobre o uso de fontes anônimas (Anonymous...) e o terceiro sobre como abordar o suicídio 
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em matérias (Media Guidelines...) – nesses dois últimos registros houve a preocupação de 

elaborar orientações para a produção de notícias.  

 O conteúdo jornalístico é foco de um quarto grupo de artigos. É o caso de Tabloid 

sucess and failure..., que investiga as matérias de dois tabloides sul-africanos; Nuevas 

narrativas..., que conceitua o jornalismo transmidiático.  

 A quinta linha é focada em tecnologia, especificamente a produção de artefatos 

online: um sistema de verificação e cobrança para conteúdo digitalizado de jornais 

impressos (Constructing a DRM...) e outro sobre identificação de fatores-chave para o uso 

de sites noticiosos (Towards an Understanding...). 

 A formação dos jornalistas também aparece como uma linha temática, investigando 

a relação da estratégia de ensino internacional adotada pela América Latina por meio da 

CIESPAL (La influencia...) e a relação entre o ensino e o exercício de profissionais da 

Comunicação na Espanha (Productividad científica...). 

 Dois artigos, que não foram enquadrados nos grupos, revelam dois temas 

emergentes na pesquisa sobre Jornalismo. É o caso de Antagonistic e Sinergic..., que 

explora as relações da conversa e efeitos midiáticos de programas não-persuasivos (notícias 

e entretenimento). Os pesquisadores investigaram esse tema em programas televisivos, mas 

eles poderiam ter investido nos efeitos das mídias digitais, especialmente o smartphone. O 

segundo artigo é Le rôle des techniciens..., que explora o papel dos profissionais de 

Tecnologia da Informação nas redações e a relação entre eles e os jornalistas. 

 Analisando as técnicas de revisões, é possível identificar que a produção de revisões 

sistemáticas está se tornando mais frequente. Todos os quatro artigos que a utilizaram 

(Productividad científica...; Media Guidelines...; Which Politicians...; News, Agenda 

Building...) revelam o potencial e a robustez da técnica.  

 O fato de não recuperarmos artigos que utilizassem as revisões metanálise e a 

integrativa pode indicar um problema específico: o baixo número de estudos primários na 

área. Sem estudos primários não há síntese de dados para metanálise nem diversidade de 

abordagens (quantitativa e qualitativa) para realizar a revisão integrativa.  

 Dos 19 artigos analisados, apenas três utilizaram aplicação de questionário: The 

1993 Newspaper Science Reporter... (questionário com respostas sim/não), FM local 

newcasts... (questionário com escala Likert, sem definição de pontos) e Towards an 

Understanding… Esse dado corrobora a conclusão encontrada em Productividad científica 
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en España... (das pesquisadoras Sonia López-Berna, Natalia Papí-Gálvez e Marta Martín-

Llaguno): a maior parte dos estudos em Comunicação é teórica.  

 Então, logicamente, existe a necessidade de pensar alternativas de financiamento 

para a produção de estudos empíricos em Jornalismo e Comunicação. E constata-se a 

necessidade de artigos que elaborem orientações específicas sobre o uso da revisão 

sistemática e integrativa em Comunicação. 

 

Considerações finais 

 

Apesar de as revisões sistemáticas serem relevantes para mapear e ordenar o 

conhecimento científico, observa-se a baixa produção destas na área de Jornalismo. O 

primeiro registro, dos quatro recuperados, data de 2011, indicando o estado incipiente 

dessas produções. A revisão narrativa é a preferida pelos pesquisadores, com 68,4% dos 

registros. No entanto, além de selecionar e interpretar os textos subjetivamente, a falta de 

metodologia impede sua reprodução.  

Este artigo buscou mostrar a evolução das publicações de revisões em Jornalismo ao 

longo dos anos e mapear essas contribuições. Porém é importante estender essa 

investigação para outras bases de dados (como Emerald e JSTOR, por exemplo) para obter 

um quadro mais amplo dessas produções. Como não foram encontrados resultados 

brasileiros, propõem-se investigar também em bases de dados em português (Scielo). 

Como os resultados mostraram, Teoria do Jornalismo foi o tema que mais se 

sobressaiu. É pertinente realizar buscas com termos subjacentes para ampliar as discussões 

de revisões à área.  

Outra sugestão para estudos futuros é incluir a análise de dissertações e teses, como 

no portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Banco de Teses 

da Capes e no repositório da ProQuest. 

Por fim, ao realizar as buscas por artigos nas bases foi possível observar que existem 

muitos resultados em áreas da Medicina e Enfermagem, além de pesquisas focadas no 

aspecto tecnológico da Comunicação. É relevante elaborar estratégias para incorporar esses 

estudos a partir de uma perspectiva interdisciplinar.  
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