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Resumo: A Sociedade da Informação trouxe mudanças sociais e econômicas a todos 

atores da sociedade, permitindo que o gerenciamento de projetos tornasse uma das 

disciplinas mais consolidadas na atualidade. O presente estudo tem como objetivo 

analisar as pesquisas sobre gerenciamento de projetos na Ciência da Informação para 

apontar as proximidades das duas áreas com foco na educação continuada do 

bibliotecário. Caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e descritiva realizada por 

meio de um levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados BDTD, BRAPCI 

e SCIELO. Como resultados obtidos notou-se, poucas pesquisas sobre a temática,a 

necessidade de desenvolver a competência em gerenciamento de projetos para 

melhorar a atuação dos profissionais da informação e também a importância de ter 

maiores estudos nesse sentido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade da Informação se consolida por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), configurando assim, uma nova economia, não mais 

baseada na combinação de energias, recursos e tecnologias mecânicas; mas sim, na 

informação e no conhecimento como seu maior capital, gerando novas formas de 

atuação e responsabilidades a todos os atores da sociedade (SANTOS; CARVALHO, 

2009; MATTELART, 2002; BELL, 1980). Consequentemente, o gerenciamento de 

projetos também se fundamenta como uma abordagem administrativa eficaz 

(KELLING, 2002; KERZNER, 2006; VARGAS, 2009; MAXIMIANO, 2010), além de uma 

competência aos profissionais que procuram se atualizarem de acordo com as 

demandas da nova sociedade (MONTEIRO, 2006; STARCK, 2011). 

Logo, observam-se proximidades entre a Ciência da Informação e o 

gerenciamento de projetos, principalmente como competência do profissional da 

informação diante do contexto atual social e mercadológico e a necessidade de 

educação continuada nessa competência. A fim de compreender melhor sobre o que 

tem sido tratado na Ciência da Informação, sobre o gerenciamento de projetos, fez-se 

um levantamento bibliográfico em bases de dados nacionais para analisar as pesquisas 

sobre gerenciamento de projetos na Ciência da Informação e apontar as proximidades 

das duas áreas com foco na educação continuada do bibliotecário. Destaca-se também 

anecessidade da competência em gerenciamento de projetos para os bibliotecários e 

estudos acerca de tal tema. 

 
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Santos e Carvalho (2009) identificam a Sociedade da Informação como a 

sociedade pós-industrial que, segundo Bell (1980), deixou de ter na combinação de 

energias, recursos e tecnologias mecânicas,em seu eixo central de lucratividade, 

passando a ter a informação como o seu maior bem de capital.Logo, uma nova 

economia emergiu, configurando novas formas de atuação, responsabilidades e 

deveres para a provisão constante de um fluxo de informações que possibilitem a 
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geração de novos conhecimentos e tomada de decisão nas várias instâncias da 

sociedade (FERREIRA, 2003). 

No âmbito do mercado, a informação tem seu valor primordial quando se 

relaciona à geração de vantagem competitiva sobre a concorrência, descoberta de 

novos nichos de consumidores, desenvolvimento de novos produtos e serviços além 

do monitoramento do ambiente externo para identificação de ameaças e 

oportunidades de negócios. Quanto ao Estado, a informação tem por finalidade a 

manutenção da sua soberania, contribuindo com orientação para coordenar a 

complexidade social referente à ordem, através das suas instituições legislativas, 

executivas e judiciárias; bem como, fazer uma análise da realidade social e, 

consequentemente, elaboração, aplicação e controle de políticas públicas que 

promovam o bem-estar do coletivo. Por fim, a sociedade civil relaciona a informação 

como propósito de desenvolvimento criativo e intelectual dos indivíduos, como 

entretenimento, fundamentação das ações desses mesmos indivíduos no cotidiano 

epublicidade das proposições políticas e decisões tomadas na esfera do Estado 

(FERREIRA, 2003). 

Nessa perspectiva, torna-se necessário adquirir conhecimentos e habilidades 

que agregarão diferenciais ao mercado de trabalho, "[...] uma vez que o conhecimento 

dos indivíduos flui na rede mundial e interliga os saberes que podem conceber 

propósitos inovadores, gerando estruturas de competências unificadas que solidificam 

o conhecimento transmitido como portadores de transformação e dominação" 

(PEROSINI, 2017, p. 131). 

Esse conjunto de conhecimentos ou estrutura de competências, logicamente, 

também trata do universo da gestão, seja de recursos, custos, tempo ou riscos e 

etc.Assim, a competência em gerenciamento de projetos é uma das mais consolidadas 

no mercado e era atual. Segundo Carvalho e Rabechini Júnior (2006) a área de gestão 

de projetos tem se tornado mais importante nas empresas devido ao processo de 

transformação que as mesmas têm vivido para conseguirem responder eficazmente e 

agilmente as questões ambientais e organizacionais, pois nos dias atuais a 
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sobrevivência de uma organização requer ações rápidas, consequentes e coerentes, a 

fim de aproveitar qualquer oportunidade como também criar oportunidade. 

Para Monteiro (2006), esta necessidade de resposta visando a sobrevivência está 

diretamente relacionadaà era da informação e da Sociedade da Informação, pois, estas 

têm como características, um ambiente cada vez mais mutável, com maior expansão 

da concorrência, com clientes mais exigentes, prazos mais curtos, aumento do volume 

de informações e das comunicações, avanços tecnológicos constantes, redes de 

compartilhamento, competitividade, sustentabilidade e, consequentemente, elevados 

níveis de especialização profissional. 

O gerenciamento de projetos pode ser compreendido como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas, métodos, planejamento, 

programação, monitoramento, execução e controle de uma série de tarefas integradas 

com o intuito de atingir os objetivos delimitados em um projeto (PMI, 2008; KERZNER, 

2006; MAXIMIANO, 2010).   

A história do gerenciamento de projetos pode ser estudada em forma de ondas; 

na primeira onda, entre 1950 e 1980, viveu-se o paradigma técnico onde foram tratadas 

as questões básicas do gerenciamento de projetos com foco na interpretação técnica 

dos próprios projetos, sendo marcada pelo aumento e propagação de cursos de 

treinamentos em gerenciamento de projetos com base no guia PMBOK do PMI3, além 

da intensificação do uso de softwares de apoio ao gerenciamento dos projetos e maior 

ênfase no monitoramento e análise de desempenho dos principais objetivos do projeto 

(CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2006; MIKHEEV; PELLS, 2006).   

A cultura criada por essa primeira onda levou ao surgimento da segunda onda, 

entre 1980 e 1990, com o paradigma do gerenciador, ou seja, foi quando o 

gerenciamento de projetos foi tratado em âmbito organizacional como uma alternativa 

de inovação à própria atividade gerencial, trabalhando suas competências e 

                                                             
3 Em 1996, nos Estados Unidos foi criado o PMI (Project Management Institute) com o objetivo de avançar e 

promover os conhecimentos sobre gestão de projetos. O PMI publica e atualiza periodicamente o livro “A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge”, conhecido como PMBOK, sendo a principal referência sobre 

gerenciamento de projetos mundial. 
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maturidade em gerenciamento de projetos, levando ao chamado Moderno 

Gerenciamento de Projetos, iniciando assim, uma transição qualitativa, saindo de uma 

base técnica para o foco nas ações (CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2006; 

MIKHEEV; PELLS, 2006).  

O início da terceira onda, a partir dos anos 2000, continuou com uma transição 

qualitativa, onde o gerenciamento de projetos passou de ações de gerenciamento 

profissionais para ações focadas na realização de mudanças ou melhorias 

futuras.Atualmente, ainda como terceira onda, o gerenciamento de projetos avançado 

tem se desenvolvido em uma direção: "[...] mais focada para a satisfação das pessoas e 

na realização de seus sonhos no mundo real [...]" (MIKHEEV; PELLS, 2006, p.6), 

refletindo as necessidades da moderna e avançada economia e preenchendo os 

requerimentos da ética profissional e valores universais dos autores. 

Dessa forma, para atender as demandas informacionais, seja do mercado de 

trabalho ou da sociedade, os bibliotecários devem desenvolver competências 

relacionadas ao gerenciamento de projetos para melhorar sua atuação por meio da 

educação continuada. 

O PMI Brasil (2010) realizou um benchmarking e identificou os principais 

benefícios do gerenciamento de projetos percebidos pelas organizações, sendo eles: 

aumento do comprometimento com objetivos e resultados; melhoria de qualidade nos 

resultados dos projetos; disponibilidade de informação para a tomada de decisão; 

aumento da satisfação do cliente (interno/externo); aumento da integração entre as 

áreas; minimização dos riscos em projetos; redução nos prazos de entrega; otimização 

na utilização de recursos humanos; redução nos custos relacionados a projetos; 

aumento da produtividade; aumento do retorno sobre o investimento. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, pois tem a finalidade 

de aproximar o pesquisador sobre determinado tema (BRAGA, 2007), possui 

abordagem qualitativa devido a “[...] tentativa de uma compreensão detalhada dos 

significados” (RICHARDSON, 2015, p. 90), com uso do levantamento bibliográfico, 

como instrumento de coleta de dados, a fim de identificar o que tem se tratado na 

Ciência da Informação sobre gerenciamento de projetos no Brasil. 

O levantamento bibliográfico foi realizadoem janeiro de 2018 de acordo com as 

seguintes etapas: 1) Seleção das bases de dados;2) Definição das estratégias de busca; 

3) Identificação do volume de itens recuperados; 4) Seleção dos itens recuperados mais 

relevantes sobre o objeto de estudo tratado na presente pesquisa; 5) Identificação dos 

temas, autores e ano de publicação dos itens recuperados. 

As bases de dados selecionadas foram Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do IBICT (BDTD), Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI) e ScientificEletronic Library Online (SCIELO). O detalhamento das 

quantidades de trabalhos encontrados em cada base, termos usados, períodos e outras 

informações sobre os resultados constarão no artigo completo caso esse resumo 

expandido seja aprovado.  

 
4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Inicialmente, pode-se notar uma aproximação da Ciência da Informação com o 

gerenciamento de projetos em relação ao desenvolvimento de suas histórias, que 

podem ser vistas em três momentos ou mesmo paradigmas. Assim como o 

gerenciamento de projetos, a Ciência da Informação pode ter seu desenvolvimento 

analisado sob a perspectiva de três paradigmas: o paradigma físico, o paradigma 

cognitivo e o paradigma social (CAPURRO, 2003). É possível observar a similaridade 

entre as ondas históricas do gerenciamento de projetos e os paradigmas da Ciência da 

Informação. Primeiramente, o paradigma físico e a primeira onda do gerenciamento 

de projetos, como Capurro (2003) aponta, este paradigma preocupava-se mais com os 
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aspectos do objeto físico, ou seja, objeto transmitido entre um emissor a um receptor. 

Da mesma forma, ocorrido com a primeira onda do gerenciamento de projetos que 

estava mais preocupada com o projeto em si, ou seja, com o projeto enquanto objeto 

(CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2006). Seguindo, tem-se o segundo paradigma 

da Ciência da Informação, que pode relacionar-se com a segunda onda do 

gerenciamento de projetos. Neste paradigma Capurro (2003), aponta que a 

preocupação se dava mais aos aspectos cognitivos relacionados à informação e aos 

modelos mentais, tal semelhança, também pode ser observada na segunda onda do 

gerenciamento de projetos que se preocupava mais com a competência em 

gerenciamento tanto das organizações quanto dos indivíduos, conforme Carvalho e 

Rabechini Júnior (2006). Por fim, o paradigma social e a terceira onda, sendo esse, o 

paradigma da Ciência da Informação mais voltado para os condicionamentos sociais 

e materiais do existir humano (CAPURRO, 2003). Assim como, a terceira onda do 

gerenciamento de projetos com maior foco nas pessoas e suas relações (MIKHEEV; 

PELLS; 2006). 

Outro ponto de aproximação da Ciência da Informação e do gerenciamento de 

projetos pode ser observado a partir das considerações de Saracevic (1996). Segundo o 

autor, existem três características que constituem a razão da existência e evolução da 

Ciência da Informação: 1) sua natureza interdisciplinar; 2) sua ligação à tecnologia da 

informação; e 3) sua participação na Sociedade da Informação.O mesmo percebe-se no 

que tange ao gerenciamento de projetos, que também apresenta essas características. 

Quanto à ligação com a TIC, também é facilmente perceptível no gerenciamento 

de projetos, que ao longo de sua história fez e faz uso dessas tecnologias para a 

melhoria no sucesso dos projetos, principalmente relacionado à comunicação e 

controledos recursos para gerenciamento dos projetos (KERZNER, 2006; 

CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2006; MIKHEEV; PELLS; 2006). 

A partir dos dados coletados na presente pesquisa foi possível observar que 

existem poucos estudos sobre gerenciamento de projetos na área da Ciência da 

Informação no Brasil, constatou-se apenas 20 publicações relacionando as duas 
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temáticas, sendo que, ainda dessas vinte publicações, poucas tem o gerenciamento de 

projetos como objeto de suas pesquisas, algumas delas apenas identificam o uso de 

projetos ou gerenciamento de projetos para escolha de campos de bancos de dados 

(VIEIRA; 1975), ou a modelagem do gerenciamento de projetos para determinada 

aplicação (ABULQUERQUE, 2014), ou como elemento para a inovação juntamente 

com a gestão da informação e do conhecimento (SILVA; 2013; SILVA; VALENTIM, 

2013).Observa-se maior quantidade de pesquisas dentro da Ciência da 

Informaçãosobre o fluxo da informação e compartilhamento da mesma (FEITOSA, 

2001; ROSA, 2017; VIRGIL, 2007; LIMA, 2011). Como também, outro volume mais 

significativo dentro da Ciência da Informação, relacionando gestão do conhecimento 

e gerenciamento de projetos (GATTONI, 2000), com ênfase sobre o escritório de 

projetos (REIDI; 2015; CASAES, 2012); ainda quanto a gestão do conhecimento, tem-se 

o estudo do mesmo juntamente com ferramentas de Web 2.0 para efetividade do 

gerenciamento de projetos (MARTINS et al; 2016).Ressalta-se aqui, que foram 

identificados um volume maior ainda de trabalhos relacionando gestão do 

conhecimento e gerenciamento de projetos, no entanto, nas áreas de administração, 

engenharia do conhecimento e principalmente engenharia de produção, lembrando 

que para o presente estudo foram considerados apenas os trabalhos que se 

enquadravam dentro de Ciência da Informação, conforme apontado no item 3 do 

presente estudo. 

Observa-se também o trabalho de Freitas e Rodrigues (2013) que descrevem o 

uso do gerenciamento de projetos para criação de um centro de documentação, e o 

trabalho de Spudeit e Ferenhof (2017) sobre o uso do Guia PMBOK no gerenciamento 

de projetos em unidades de informação, o interessante desses trabalho é que pode ser 

feito uma ponte com o trabalho de Tarapanoff, Araújo Júnior e Cormier (2000) que 

apontam a necessidade do uso da inteligência nas unidades de informação para 

atribuir valor à informação através de atividades de planejamento, organização, 

processamento etc.; ou seja, uma das formas de uso da inteligência nas unidades de 

informação de acordo com essas atividades pode ser através do gerenciamento de 
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projetos. Consequentemente, observa-se um volume maior de trabalhos identificando 

a competência em gerenciamento de projetos por profissionais da informação (ainda 

sem ter o gerenciamento de projetos como o objeto central da pesquisa), como os 

trabalhos de Boeres (2017) sobre competências dos profissionais que atuam com 

preservação digital, onde o gerenciamento de projetos é apontado como uma das 

competências desses profissionais, a partir da literatura italiana e dos trabalhos de 

Allard, Mack e Feltner-Reichert (2005).Tem-se também o trabalho de Monteiro (2006) 

que ao estudar o processo de aprendizagem organizacional no gerenciamento de 

projetos, aponta a mínima existência de estudos sobre profissionais da informação e o 

gerenciamento de projetos na Ciência da Informação, que tem como uma de suas 

considerações finais aindicaçãoda necessidade de trabalhos relacionando as duas 

temáticas.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a conhecer e evidenciar as proximidades da 

Ciência da Informação com o gerenciamento de projetos, apontando essa competência 

necessária à formação continuada do bibliotecário, considerandoa Sociedade da 

Informação e suas transformações socioeconômicas. 

Constatou-seassimilaridades no desenvolvimento tanto da Ciência da 

Informação quanto do gerenciamento de projetos em três paradigmas, como também 

algumas características em relaçãoà interdisciplinaridade, ao uso de tecnologias da 

informação e àSociedade da Informação. Assim, observou-se a pouca existência de 

estudos sobre gerenciamento de projetos na Ciência da Informação no Brasil.  

Sendo assim, considera-se a necessidadede que se façam levantamentos 

bibliográficos em mais bases de dados como BENANCIB e Portal Capes, que para além 

da busca por temos em inglês, se faça uma constatação mais completa e aprofundada 

sobre a temática.O intuito do trabalho era mostrar a relação entre a Ciência da 

Informação e o gerenciamento de projetos, ainda pouco explorada na literatura, 

evidenciando suas similaridades para então alertar a importância de serem realizados 
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mais estudos que envolvam as duas temáticas.Principalmente quanto ao mundo do 

trabalho, na atuação do profissional da informação, com ênfase aos bibliotecários, já 

que tal competência pode ser aplicada tanto na esfera pública, como privada e de 

forma empreendedora, ou seja, em todas as possibilidades de atuação do bibliotecário. 
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