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(Introdução) A ciência pode ser considerada como uma forma sistemática de organizar o conhecimento, 

demonstrando a verdade parcial dos fatos experimentais e suas aplicações práticas. A Revisão de Literatura 

(RL) é o procedimento por meio do qual o pesquisador obtém conhecimento sobre seu objeto de estudo, 

identificando estudos já realizados e evitando obter conclusões já superadas por outras iniciativas. (Justificava) 

Existem problemas que dificultam a lapidação a questão de pesquisa, somada a observação de que os 

processos de pesquisa bibliográfica sem um planejamento pode gerar uma revisão tendenciosa. A Revisão 

Sistemática de Literatura (RSL) apresenta alto grau de sistematização, conduzindo a análise por uma pergunta 

específica que visa controlar vieses e selecionar os estudos de forma imparcial. (Problema) Investigou-se quais 

as contribuições teórico-metodológicas da Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI) podiam auxiliar na 

modelagem procedimental do método de RSL, especificamente quanto aos processos de pesquisa bibliográfica 

e de redação. (Objetivo) Apresentar uma proposta metodológica para a elaboração de RSL para uso em 

múltiplas áreas do conhecimento sob o ponto de vista da BCI. (Metodologia) A metodologia se caracteriza como 

prática e descritiva, tendo feito uso dos métodos comparativos e do estudo de caso. O percurso metodológico 

contou com cinco fases: 1) planejamento, visou conhecer as principais metodologias para se fazer uma RSL e 

traçar um plano de ação para implementação da pesquisa. Foi realizado por meio de uma revisão sistemática, 

sem metanálise, conduzida de acordo com as recomendações Cochrane; 2) desenvolvimento, correspondeu à 

concepção da proposta denominada “Revisão Sistemática da Literatura baseada em Pesquisa Bibliográfica 

Estruturada (RSL-PBE)” (versão 1); 3) coleta de dados, executada por meio do teste da versão 1 do Protótipo 

RSL/PBE em uma pesquisa de mestrado da área da Saúde. Realizou-se entrevista semiestruturada com a 

autora do estudo para avaliação de eficácia na aplicação do protótipo; 4) análise dos dados, manipulação dos 

resultados do teste da versão 1 do protótipo e 5) apresentação dos resultados, discussão das contribuições e 

melhorias futuras do protótipo. (Resultados) Os resultados indicaram que a versão 1 do protótipo atingiu um 

nível de satisfação pretendido. Sua aplicação no caso de estudo contribuiu para o fortalecimento do arcabouço 

teórico e metodológico daquela pesquisa. (Considerações finais) A revisão de literatura sobre modelos de RSL, 

realizada na fase de planejamento, possibilitou o desenvolvimento do protótipo e as condições de análise do 

teste de aplicação. As especificações dos processos de pesquisa bibliográfica e de redação da revisão 

propostas foram consideradas positivas. Foi proposto um esboço procedimental para o desenvolvimento da 

versão 2 do protótipo, a ser denominada Revisão Sistemática Banyan, e que pretende explorar outros recursos 

da BCI para ampliar a solução. 
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