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RESUMO

Embora diferentes organizações dedicadas à pesquisa e divulgação da gestão de projetos a 
reconheçam como fator relevante para o aprimoramento dessa atividade, o registro das lições 
aprendidas é comumente negligenciado durante ou após o ciclo de vida dos projetos. Apesar 
destas lições representarem conhecimentos obtidos na vivência de experiências significativas, 
diversos estudos mostram que o excesso de informações, as dificuldades em estabelecer um 
formato de registro adequado e procedimentos para avaliá-los e implementá-los e, em última 
análise, as limitações de tempo - por falta de ou baixa prioridade - dificultam seu registro. 
Neste cenário e considerando as possibilidades trazidas pelas tecnologias de informação e 
comunicação com viés semântico, acredita-se que a modelagem desse registro por meio de 
metadados  pode  contribuir  para  sua  eficiência  e  eficácia,  valorizando-o  como  meio  de 
aprendizagem organizacional. Desta forma, o primeiro passo desta pesquisa com abordagem 
qualitativa,  natureza  aplicada,  objetivos  exploratórios,  procedimentos  bibliográficos  e 
documentais e método indutivo foi obter uma amostra de 54 registros de lições aprendidas em 
projetos de organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. . e com origem em 
11 países, totalizando 169 atributos. Depois de analisados, esses atributos fundaram-se em um 
conjunto  de  28  representados  por  metadados  e  avaliados  pelo  Método  de  Cochran  (para 
determinar sua representatividade) e pelo Teste de Kuden-Richardson 21 (para determinar sua 
confiabilidade).  Os  resultados  obtidos  com essas  avaliações  revelaram que  o  conjunto  é 
estatisticamente representativo (permitindo fazer uma inferência estatística a partir  dele) e 
confiável. Por conta disso, a segunda etapa consistiu em realizar a modelagem conceitual, 
que,  a  partir  desse  conjunto,  identificou  11  entidades  e  12  relacionamentos  entre  elas, 
representando-as  por  meio  de  um Modelo  Entidade-Relacionamento  que  pode servir  para 
estruturar um banco de dados de lições aprendidas com o projetos. 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Gestão de projeto; Lições aprendidas; Modelagem 
computacional;  Representação do conhecimento.



ABSTRACT

Although  different  organizations  dedicated  to  research  and  dissemination  of  project 
management recognize it as a relevant factor for improving this activity, recording lessons 
learned is  commonly neglected  during  or  after  the  life  cycle  of  projects.  Although  these 
lessons represent knowledge obtained in living significant experiences, several studies show 
that  excess  of  information,  difficulties  in  establishing  an  adequate  record  format  and 
procedures to evaluate and implement them, and, ultimately, time constraints – because of 
their lack of or low priority - make difficult this record. In this scenario and considering the 
possibilities brought by information and communication technologies with a semantic bias, it 
is  believe that  modeling this  record through metadata can contribute to its  efficiency and 
effectiveness,  valuing it  as a means of organizational learning. Thus, the first  step of this 
qualitative  approach  research,  applied  nature,  exploratory  objectives,  bibliographic  and 
documentary procedures,  and inductive method was to  obtain a sample of 54 registration 
forms of lessons learned in projects of organizations of a public or private nature, national or 
international and originating in 11 countries, totaling 169 attributes. After being analyzed, 
these attributes funded themselves into a set of 28 represented by metadata and evaluated 
using the Cochran Method (to determine its representativeness) and the Kuden-Richardson 
Test 21 (to determine its reliability). The results obtained with these evaluations revealed that 
the set is statistically representative (allowing us to make a statistical inference from it) and 
reliable.  Because  of  this,  the  second step  consisted  in  carrying  out  conceptual  modeling, 
which, from this set, identified 11 entities and 12 relationships between them, representing 
them through an Entity-Relationship Model that can serve to structure a database of lessons 
learned from projects.

Keywords: Computational modeling; Knowledge management; Project management; Lessons 
learned; Knowledge representation.
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1 INTRODUÇÃO

Talvez  não  seja  preciso  algo  além  de  um  simples  olhar  sobre  grandes 

empreendimentos humanos (de outrora ou contemporâneos) para vislumbrar que são fruto da 

aplicação de certa dose de conhecimento acumulado, esforço contínuo e organização coletiva. 

Pode-se arriscar a dizer que é uma percepção que perpassa as sociedades, um senso comum 

que particularmente (mas não apenas nele) no contexto organizacional se resume a um termo: 

projeto. Desta forma, um projeto é um esforço contínuo e coletivamente organizado segundo 

conhecimentos específicos e visando a realização de um empreendimento humano qualquer.

Entretanto, é natural supor-se que nem todo empreendimento humano demande sua 

realização  através  de  um  projeto:  por  motivos  diversos,  como  baixa  complexidade, 

deficiências  de  recursos  humanos  e/ou  materiais  necessários,  ou  ainda,  ausência  de  uma 

cultura que valorize os projetos,  pode-se escolher por realizá-lo de uma outra forma. Isto 

pressupõe que um projeto representa uma escolha racional, cuja racionalidade permeia (ou 

pelo menos deveria permear) cada atividade que é planejada e executada durante o mesmo, 

uma necessidade diante da complexidade considerável encontrada nos projetos em geral.

Complexidade é uma palavra-chave nesta tese. Ao se dizer que a realização de um 

projeto  pressupõe  uma  escolha  racional  diante  da  complexidade  de  um empreendimento 

humano  a  realizar,  isto  suscita  a  necessidade  de  conhecimentos  para  fazê-lo,  tão  mais 

especializados quanto a complexidade que se apresenta. A própria gestão de projetos é algo 

complexo o suficiente para ter se tornado objeto de estudo de diversas organizações nacionais 

e internacionais, que produziram farta documentação para compartilhar as melhores práticas 

no assunto, o conhecimento acumulado resultante de experiências vividas ao gerir projetos.

Conhecimento é outra palavra-chave nesta tese e, por consequência, Aprendizagem. 

A combinação destas três palavras-chave compõe então um cenário na gestão de projetos de 

onde emerge outra palavra-chave, que representou o objeto desta tese: o registro de lições 

aprendidas em projetos, a explicitação de um conhecimento adquirido durante o ciclo de vida 

de um projeto. Algumas considerações de autores ajudarão a explicar o interesse neste objeto.

Pode-se conceituar o termo  aprender como um processo interativo e cognitivo de 

aquisição ou aprimoramento de um conhecimento específico, mediante condições favoráveis 

para  estudo e/ou  prática  que permita  atingir  seu domínio  para  aprimorar  o  conhecimento 

preexistente.  Para  Piaget  (1990),  o  conhecimento  individual  se  aprimora  através  da 
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assimilação  (integração  de  um  novo  conteúdo  a  um  estágio  prévio  de  conhecimento, 

modificando-o  para  estabelecer  um estágio  mais  avançado)  posterior  a  uma  tentativa  de 

explicar um novo conteúdo a partir do conhecimento prévio.

O conhecimento deve ser  tornado explícito e  disseminado para agregar valores a 

indivíduos e organizações, as quais desenvolvem metodologias, processos e técnicas para sua 

gestão  e  com  o  intuito  de  beneficiar  a  competitividade  (FERENHOF;  FORCELLINI; 

VARVAKIS,  2013).  Neste  sentido,  a  Gestão  de  Projetos  é  baseada  no aprimoramento  do 

conhecimento através da experimentação, nos conhecimentos tácito e explícito e nas práticas 

formais de compartilhamento de conhecimento (JUGDEV; WISHART, 2014).

As  organizações  enfrentam desafios  para  gerenciar  seus  ativos  de  conhecimento 

relativos  à  gestão de projetos,  e consideram que a Gestão do Conhecimento é  complexa, 

multidimensional  e  enfatiza  os  aspectos  social  e  técnico  como  fatores  dos  processos  de 

conhecimento  (HANDZIC;  DURMIC,  2015).  A  Gestão  do  Conhecimento  depende  de 

mecanismos de criação e conversão de conhecimento, da cultura organizacional, de recursos 

de  busca  e  recuperação  da  informação,  da  capacidade  de  aprendizado  e  de  preservar  a 

memória organizacional, que, para Molina e Valentim (2015), se constitui em uma base de 

conhecimento de natureza tecnológica. Envolve, assim, os conhecimentos tácito e explícito e 

um conjunto de procedimentos suportados por tecnologias de informação e computação.

As  tecnologias  de  informação  e  comunicação  têm,  em  geral,  a  finalidade  de 

organizar, formalizar e disseminar o conhecimento (RAUTENBERG, 2009), constituindo-se 

em  três  camadas  tecnológicas  de  aplicação (WALTZ,  2003):  i) gestão  do  conhecimento 

(prática cognitiva e organizacional, mediante redes de computadores e pessoas, para a criação 

e aplicação do conhecimento), ii) computação (aplicação de fundamentos tecnológicos para 

incrementar  comunicação  e  processamento)  e  iii) informação  (abstração  e  métodos 

computacionais, as bases dos softwares para organizar e combinar de dados de aplicações).

Segundo Zack (1999), o conteúdo do conhecimento é representado por unidades que 

se  constituem  em  pacotes  atômicos  do  conhecimento  que  pode  ser  rotulado,  indexado, 

armazenado,  recuperado e manipulado.  Como exemplo,  Maier  (2007) cita  os  documentos 

textuais  eletrônicos  que  ilustram  ideias,  propostas,  experiências,  opinião  especializada, 

descrição ou solução de um problema específico, melhor prática ou lição aprendida.

As  lições  aprendidas são  uma  das  quatro  variáveis  diretamente  relacionadas  ao 

sucesso  na  gestão  de  projetos  (BESTEIRO,  2012)  e  uma  importante  contribuição  para  o 
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aprendizado organizacional, o que pode ocorrer a qualquer momento do ciclo de vida e a 

partir  de qualquer  integrante de um projeto (SANTIAGO JÚNIOR, 2014) (TANIGUCHI; 

ONOSATO,  2018).  Porém,  elas  não  são  consistentemente  reutilizadas  e  aplicadas  em 

eventuais e necessárias modificações nas práticas organizacionais (MATTHIES, 2017). Para 

Bost (2018), há dois desafios neste sentido: i) como capturá-las e compartilhá-las e ii) como 

garantir que sejam reconhecidas como capazes de aprimorar os processos organizacionais.

Segundo Veronese (2014), em geral as lições aprendidas são apuradas a partir da 

aplicação de métodos próprios que buscam a eficiência e eficácia no trato informacional e na 

transferência de conhecimento e, desta forma, para Matthies (2017) uma lição aprendida deve 

possuir validade, correção e significância, uma vez que sua utilidade e aplicabilidade devem 

ser continuamente postas à prova em situações práticas.

Enquanto Spangler, Skovira e Kohun (2015) afirmam ser a Gestão do Conhecimento 

baseada  em três  fatores  (transferência  de  conhecimento,  relacionamentos  e  comunidade), 

Wons et al. (2018) mencionam a existência de três tipos de barreiras ao compartilhamento do 

conhecimento: individual, organizacional e tecnológica, descritos em seguida.

Primeiro fator, o conhecimento tácito. Para Santiago Júnior (2014) o aprendizado se 

origina em discussões e compartilhamentos de conhecimentos tácitos, nem sempre passíveis 

de se documentar, enquanto Asrar-ul-Haq e Anwar (2016) afirmam que o conhecimento tácito 

não pode ser bem gerenciado e se perde com facilidade, devendo então ser compartilhado.

Segundo  fator,  a  cultura  organizacional.  Necessidades  de  custo,  escopo  e  prazo 

costumam ser prioritários em projetos (GOMES; CARVALHO; ROMÃO, 2021), com baixa 

ou nenhuma tolerância a orçamentos, entregas e cronogramas que não cumprem o planejado. 

Para Rhodes e Dawson (2013), é preciso alocar tempo suficiente para gerenciar efetivamente 

o processo de registro de lições aprendidas, enquanto para Asrar-ul-Haq e Anwar (2016) a 

falta de tempo e sobrecarga de trabalho prejudicam o compartilhamento do conhecimento.

Terceiro  fator, a tecnologia. Comumente, o registro de lições aprendidas envolve a 

análise prévia de um volume considerável de informações, o que demanda um devido aporte 

tecnológico  e,  sendo  assim,  Barbosa  (2020)  reconhece  a  importância  do  conhecimento 

individual como um recurso complementar dos sistemas de informação computacionais. Para 

Duffield  e  Whitty  (2012),  um alinhamento  entre  indivíduos  e  sistemas  pode  influenciar 

positivamente a execução de processos de registro de lições aprendidas.
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O  cenário  desenhado  pelas  considerações  destes  autores  reflete  as  mesmas 

dificuldades  encontradas  pelo  autor  desta  tese,  que,  ao  longo  de  quase  duas  décadas  de 

atividade  profissional  em projetos  executados por  organizações  nacionais  e  internacionais 

(públicas ou privadas), percebeu como o registro de lições aprendidas era relegado a segundo 

plano (ou simplesmente não acontecia) – e as eventuais consequências para as organizações. 

Na percepção do autor, além de outros fatores, a complexidade inerente aos projetos torna sua 

tripla restrição – custo, escopo e prazo – pouco tolerante a desvios, estimulando a busca pela 

eficiência,  porém, se  isto  favorece a  busca pelo aprimoramento do conhecimento,  este  se 

configura  mais  a  nível  tácito  que  explícito.  Então,  pode-se  dizer  que  a  aprendizagem 

acontecia,  mas o compartilhamento do conhecimento – e,  por consequência,  sua gestão – 

ficava comprometido por causa, por exemplo, da rotatividade das equipes de projeto.

Tem-se então um cenário onde lições aprendidas em projetos podem se constituir em 

um fator  de  aprimoramento  do  conhecimento  organizacional,  ensejando,  para  favorecer  a 

elaboração de melhores práticas em gestão de projetos, que se proponha uma forma efetiva de 

se registrá-las através da utilização de recursos computacionais. Conforme Mmatseleng e Carl 

(2012) e Bost (2018), além de seu registro, é importante também definir como incorporá-las à 

base de conhecimento organizacional, e não apenas disseminá-las nas equipes de projetos.

Diante do que foi exposto e no intuito de cumprir seus objetivos, a tese se propõe a 

discorrer  sobre  o  registro  de  lições  aprendidas  em projetos,  visando à  elaboração  de  um 

modelo que represente esta atividade e se configure como um artefato computacional básico 

que possibilite executá-la. Fundamentada em quatro perspectivas (Informação, Conhecimento, 

Documento e Registro e Projetos), a tese transcorre através das seguintes Seções e Subseções:

A  Seção 1  –  INTRODUÇÃO  apresenta  uma  introdução  sobre  a  temática  a  ser 

abordada, o problema a ser solucionado e suas respectivas premissas, suposição e hipótese, o 

objetivo geral e os objetivos específicos e a justificativa da tese.

A Seção 2 – METODOLOGIA apresenta em detalhes as características, o método e 

as etapas da metodologia empregada.

A  Seção  3  –  REGISTRO  DE  LIÇÕES  APRENDIDAS  EM  PROJETOS: 

ESTADO DA ARTE apresenta o Estado da Arte sobre o registro em lições aprendidas em 

projetos, elaborado a partir de uma revista sistemática de literatura.

A Seção 4 – REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO apresenta conceitos 

e  características  dos  termos  informação, conhecimento, documento, metadado, modelo, 
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ontologia  e  registro.  Discorre  sobre  a  gestão  de  documentos,  gestão  e  organização  do 

conhecimento  e  da  informação,  aprendizagem  individual  e  organizacional  e  redes  de 

conhecimento, modelagem conceitual, ontologias, gestão de projetos e lições aprendidas.

A  Seção  5  –  APRESENTAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS 

PRELIMINARES apresenta as características da amostra composta por cinquenta e quatro 

formulários criados para o registro de lições aprendidas em projetos, elaborados por cinquenta 

e quatro organizações nacionais e internacionais, públicas ou privadas, que praticam a gestão 

de projetos. A partir desta amostra, apresenta também um conjunto básico de metadados para 

registrar estas lições, realizando uma análise crítica com o intuito de aprimorá-lo.

A Seção  6  –  UMA PROPOSTA DE  MODELO  CONCEITUAL  apresenta as 

alterações  efetuadas  no  conjunto  básico  de  metadados  definido  e  o  consequente  modelo 

Entidade-Relacionamento elaborado a partir deste conjunto.

A Seção 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS apresenta as considerações finais sobre a 

tese desenvolvida e sugestões de pesquisas futuras.
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1.1 Problema

A apuração do Estado da Arte descrito na Seção 3 revelou que:

 Uma  lição  deve  ser  inicialmente  classificada  apenas  como  uma  lição 

identificada,  tornando-se  uma lição  aprendida  somente  após  a  elaboração  de  um 

planejamento  para  implementá-la  aos  processos  organizacionais,  como  os 

relacionados à gestão de projetos;

 As  lições  aprendidas  podem  ser  compreendidas,  simultaneamente,  como 

resultados de um processo (que as identifica e registra para gerenciá-las visando um 

possível  aproveitamento  futuro)  e  instrumentos  para  o  compartilhamento  dos 

conhecimentos que representam;

 Há uma considerável percepção acerca da importância do registro de lições 

aprendidas no contexto da gestão de projetos, existindo muitos estudos que mostram 

diversas  possibilidades  de  aplicação  delas,  porém,  são  poucos  os  dedicados  a 

descrever como registrá-las efetivamente;

 Há uma lacuna entre a obtenção e utilização efetiva das lições aprendidas em 

projetos, que é causada principalmente pela i) ausência de um processo específico 

para seu registro e ii) dificuldade de compreensão de seus contextos, ocasionando 

ausência ou excesso de informações em seus registros;

 Um  processo  de  registro  de  lições  aprendidas  pode  ser  visto  como  um 

framework  que  representa  um determinado  nível  de  maturidade  organizacional  a 

respeito e que deve se utilizar de i) vocabulários controlados, ii) fluxos de trabalho 

(workflows) e iii) templates de documentos;

 A utilização de tecnologias de informação e comunicação é fundamental em 

um processo desta  natureza e  com este  objetivo,  porque permitem estruturar,  por 

exemplo, uma base de conhecimento em gestão de projetos mediante o emprego de 

metadados, ontologias e mapeamento de dados.

A partir do cenário apresentado e considerando a inexistência de um padrão para o 

registro de lições aprendidas (resultante da própria diversidade de conhecimentos, objetivos e 

necessidades informacionais das organizações), esta tese se propõe a endereçar as seguintes 

questões:
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“Como registrar lições aprendidas em projetos? Que metadados descreveriam uma 

lição aprendida? Que entidades eles indicam e como se inter-relacionam? Que conceituação 

eles utilizam?1”

Apoiam a elaboração desta tese a seguinte suposição, premissas e hipótese:

1.2 Suposição

No contexto da gestão de projetos, espera-se que uma lição aprendida se transforme 

em conhecimento explícito ou, na melhor das hipóteses, melhor prática.

1.3 Premissas

Premissa 1 – O conhecimento organizacional tende a se tornar obsoleto;

Premissa 2  – Segundo suas características, um registro de lições aprendidas é um 

documento;

Premissa 3 – Devido a suas características psicossociais, em geral os indivíduos são 

pouco afeitos a compartilhar conhecimentos;

Premissa 4  – Comparado ao cumprimento do custo, escopo e prazo acordados,  o 

registro de lições aprendidas não costuma ser uma prioridade na gestão de projetos.

1.4 Hipótese

“A partir  de  formulários  de  registro  de  lições  aprendidas  em projetos, pode-se 

apreender um conjunto comum de metadados e modelá-los segundo uma conceitualização  

que permita registrar/documentar lições aprendidas”.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Analisar e modelar o registro de lições aprendidas em projetos.

1  “explicit specification of a conceptualization” (GRUBER, 1993).
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1.5.2 Objetivos específicos

Objetivo Específico 1 – Apurar o estado da arte sobre o registro de lições aprendidas 

em projetos;

Objetivo Específico 2  – Definir um conjunto básico, representativo e confiável de 

metadados para registrar lições aprendidas em projetos;

Objetivo  Específico  3  – Elaborar  um modelo  conceitual  a  partir  do  conjunto  de 

metadados proposto.

1.6 Justificativa

Desenvolver  uma  tese  sobre  o  registro  de  lições  aprendidas  em  projetos,  e 

considerando o contexto das tecnologias informacionais que nela se propõe abordar e utilizar, 

reflete  a  própria  essência  da  Ciência  da  Informação segundo o pensamento  de Saracevic 

(1996, p. 47), que conceitua esta área do conhecimento humano como sendo:

um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional, voltadas para os 
problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros  entre os 
seres  humanos,  no  contexto  social,  institucional  ou  individual  do  uso  das 
necessidades  de  informação.  No tratamento  destas  questões  são  consideradas  de 
particular interesse as vantagens das modernas tecnologias computacionais.

Em sua revisão de literatura para apurar métodos de captura de lições aprendidas em 

projetos, Veronese (2014) afirma que sua incorporação como prática durante todo o ciclo de 

vida  dos  projetos  permite  que  o  aprendizado  seja  deliberado,  e  não  casual,  criando  uma 

disciplina que favorece o registro destas lições – que considera ser ainda um grande desafio 

para a implantação destes métodos – o mais próximo possível do momento em que foram 

identificadas, evitando a perda de detalhes importantes dos acontecimentos que as originaram.

Por reconhecerem que uma parte do conhecimento que pode ser produzido em um 

projeto será de natureza tácita, Monteiro e Valentim (2008) ressaltam a lacuna referente a 

estudos sobre as necessidades informacionais dos projetos e, neste sentido, a importância de 

se transformar o conhecimento tácito em explícito durante o ciclo de vida dos projetos, cuja 

atividade principal associada a isto – a documentação – costuma ser negligenciada, o que 

pode acarretar o risco de desperdícios de recursos ou retrabalhos em novos projetos.Atentos 

ao  aprimoramento  do conhecimento  em gestão  de projetos  e  a  que  todo conhecimento  é 
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contextual,  Chirumalla  (2013)  e  Veronese  (2014)  apontam a  necessidade  de  se  criar  um 

método contínuo de apuração de lições aprendidas, que possibilite um registro de riqueza de 

detalhes a mais próxima possível de representar qualquer experiência significativa vivenciada. 

Neste cenário, alinhamo-nos ao pensamento de Barbosa (2020) para acreditar que um registro 

assim  contribui  para  o  uso  efetivo  de  informações,  diante  da  farta  disponibilidade 

informacional trazida pelas tecnologias de informação e comunicação atuais.

As  incertezas  do  ambiente  organizacional  e/ou  suas  próprias  características 

cognitivas  induzem  os  decisores  a  buscar  antes  alternativas  satisfatórias  que  ótimas, 

estimulando-os a encontrar recursos gerenciais aptos a apurar necessidades informacionais, 

buscar  as  informações  desejadas,  agregando-lhes  valor,  e  disponibilizar  o  resultado  deste 

processo no formato e tempo adequados à demanda. Isto destaca a importância de se adotar 

perspectivas de gestão da informação e do conhecimento neste ambiente (BARBOSA, 2020). 

Outra motivação desta pesquisa é que a revisão de literatura da autora supracitada 

apresenta  somente  os  métodos  de  captura  de  lições  aprendidas,  sem  contemplar  a 

transferência do conhecimento que encerram e “o uso de lições aprendidas prevê o estudo e a 

implantação de uma metodologia de transferência de conhecimento e não se limita apenas a 

um  conjunto  de  atividades  executadas  durante  uma  determinada  fase  do  projeto” 

(VERONESE, 2014, p. 79). Acredita-se então que os objetivos desta tese são uma maneira de 

se oferecer uma solução viável que complemente o trabalho realizado por esta autora.

A troca de informações no ambiente organizacional aponta para a contribuição que a 

Ciência  da  Informação  pode  oferecer  para  a  construção  de  conhecimentos  individuais  e 

coletivos diante da importância dos fluxos de informação formais (estruturados) e informais 

(não-estruturados)  para  a  partilha  efetiva  de  informações  (SUGAHARA,  2019).  Neste 

cenário,  diante  da  natureza  documental  do  registro  de  lições  aprendidas  em  projetos  e 

considerando  que  “o  compartilhamento  da  informação  está  estreitamente

relacionado  com  o  seu  contexto”  (SUGARAHA,  2019,  p.  45),  a  efetivação  deste 

compartilhamento é irremediavelmente dependente da qualidade do registro destas lições.

O registro de lições aprendidas é reconhecido como uma melhor prática pelo Project  

Management Institute (PMI), uma das mais influentes organizações internacionais dedicadas 

ao estudo e disseminação da gestão de projetos, conforme atesta sua base de conhecimento, o 

PMBOK®, e seu modelo OPM3® de maturidade em gestão de projetos (PMI, 2017). Neste 
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sentido,  Grillistch,  Müller-stingl  e  Neumann  (2007),  recomendam uma consulta  às  lições 

aprendidas em projetos anteriores a cada ideia de um novo projeto a ser executado.

O conteúdo de boas práticas em gestão de projetos publicado no PMBOK® também 

contribui  para  justificar  esta  tese,  por  decorrer  de  uma rede  mundial  de  comunidades  de 

prática  e  pesquisadores  acadêmicos dedicada  a  aprimorar  a  gestão de projetos  através  da 

criação de certificações, ferramentas, processos e oportunidades de networking (PMI, 2018). 

O  PMBOK®  “inclui  práticas  tradicionais  comprovadas  amplamente  aplicadas  (…)  e 

identifica os processos considerados boas práticas” (PMI, 2017, p. 1-2), representando um 

conjunto originado de lições aprendidas em projetos, raciocínio que pode ser estendido às 

bases de conhecimento criadas pelas principais organizações mundiais dedicadas ao assunto.

 Um possível benefício da modelagem que aqui se propõe diz respeito à extração de 

conhecimento a partir de big datas, que pode ser útil na avaliação de projetos e favorecer o 

processo decisório sobre futuros projetos (EKAMBARAM et al., 2018), ou, a partir de  big 

datas  textuais, capturar e visualizar as palavras mais frequentes e permitir a organização do 

conhecimento disperso em categorias e palavras-chave (KHAN; VORLEY, 2017).

O registro de lições aprendidas em projetos, porém, enfrenta algumas dificuldades.

Restrições de custo, escopo e prazo reduzem o tempo disponível para registrá-las, 

forçando as equipes de projeto a dividirem seus esforços entre as tarefas imediatas a realizar 

nos  projetos  em  detrimento  das  atividades  de  compartilhamento  do  conhecimento 

(BARBOSA et al., 2021). Para Bost (2018), há resistências em se dedicar o tempo necessário 

para  capturar,  desenvolver  e  compartilhar  lições  aprendidas,  as  quais,  quando  registradas 

pelos gerentes de projeto, são comumente descritas de maneira não aplicável e muitas vezes 

tendenciosa.

Por outro lado, a natureza temporal dos projetos costuma acarretar a dispersão dos 

integrantes de suas equipes logo após seu encerramento (ou ainda, a passagem relativamente 

rápida de integrantes durante o ciclo de vida daqueles),  o que pode inibir  a  formação de 

rotinas ou mesmo o estabelecimento de relações de confiança, trazendo possíveis prejuízos à 

aprendizagem coletiva devido à perda de conhecimento (KITIMBO; DALKIR, 2013).

Diante  deste  cenário  de  dificuldades  e  considerando  que  há  um  decréscimo  na 

capacidade informativa de uma mensagem a cada restrição ou condição imposta sobre suas 

possibilidades  originais  de  interpretação  (BRILLOUIN,  1962),  espera-se  que  a 
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disponibilidade  de  um  formato  tecnológico  racional  para  registrar  lições  aprendidas  em 

projetos possa aprimorar esta atividade, contribuindo para a aprendizagem organizacional.

Por fim, acredita-se que esta tese possa contribuir com a produção científica referente 

ao tema. Segundo estudo bibliométrico de Guzzo, Maccari e Quoniam (2014) sobre a coleção 

Social  Sciences  &  Humanities da  base  de  dados  SciVerse  Scopus  (considerada  uma  das 

maiores bases de dados multidisciplinares do mundo), apesar do considerável uso do termo na 

gestão de projetos, entre 1991 e 2012 pouco foi publicado sobre o registro e uso de lições 

aprendidas  nas  organizações,  sendo ainda  considerado  baixa  a  contribuição  da  respectiva 

produção científica e o número de pesquisadores efetivamente dedicados ao tema.
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2 METODOLOGIA

A pesquisa  sobre  a  qual  se  configurou esta  tese  tem as  seguintes  características. 

Quanto à abordagem, é qualitativa, por buscar aprofundar a compreensão sobre seu objeto – o 

registro de lições aprendidas em projetos – sem a preocupação de expressá-lo numericamente 

por este envolver aspectos da realidade que não podem ser quantificados. Quanto à natureza, é 

aplicada, ao propor uma solução preliminar, ainda não testada, para um problema específico. 

Quanto aos objetivos, é exploratória, porque visa tornar mais explícito o problema que trata, e 

quanto aos procedimentos, é bibliográfica e documental.

A pesquisa utilizou o método indutivo, que, segundo Marconi e Lakatos (2003), é um 

processo  mental  executado  a  partir  de  dados  particulares  devidamente  constatados  e 

analisados para que se permita elaborar conclusões prováveis, de conteúdo mais amplo do que 

as premissas nas quais se basearam. Segundo estas autoras, para que ocorra a indução são 

necessários três elementos fundamentais e três etapas, a saber:

Elementos:

 a  observação  dos  fatos  ou  fenômenos,  apurando  as  causas  de  suas 

manifestações;

 a apuração da relação entre  os fatos ou fenômenos,  através  da comparação 

necessária para aproximá-los, classificá-los e descobrir  a relação que estabelecem 

entre si;

 a generalização da relação entre os fatos e fenômenos semelhantes. 

Etapas:

 atestar que a relação que se procura estabelecer é essencial e não acidental;

 garantir  que  os  fatos  e  fenômenos  observados  sejam  semelhantes,  o  que 

permite generalizar a relação essencial que estabelecerem;

 reconhecer o aspecto quantitativo dos fatos ou fenômenos, permitindo-se tratá-

los também de maneira objetiva, matemática e estatística.

Portanto, considerando os objetivos geral e específicos listados na Seção 1.6, foram 

executadas as seguintes etapas:

Objetivo Específico 1       ̶    Apurar o estado da arte sobre o registro de lições aprendidas 

em projetos.
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O primeiro passo para cumprir este objetivo foi uma revisão sistemática de literatura, 

um  processo  que  busca  estabelecer  o  conhecimento  corrente  sobre  um  assunto  (e  suas 

possíveis lacunas) a partir de uma análise detalhada de estudos (FALBO, 2018), realizada em 

quatro etapas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Para isto, utilizou-se o software StArt 

(State of Art through Systematic Review), específico para esta finalidade e desenvolvido pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (ZAMBONI et al., 2010). As etapas foram:

1) Definição da questão orientadora da revisão.

É  a  etapa  mais  importante,  porque  determina  quais  os  estudos  serão 

selecionados,  os  meios  utilizados  para  sua  identificação e  que  informações  serão 

coletadas em cada um deles. Deve ser clara, específica e relacionada a um princípio 

teórico  que  compreenda  teorias  e  fundamentos  apreendidos  pelo  pesquisador 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Assim, a questão orientadora da revisão foi 

“Que literatura há disponível sobre o registro de lições aprendidas em projetos?”.

2) Definição dos critérios e estratégia de busca.

Etapa caracterizada pela definição das fontes de dados acadêmicos a serem 

consultadas, os critérios de inclusão e exclusão dos estudos e a estratégia de busca 

(CASARIN et al., 2020). No software StArt, as Etapas 1 e 2 correspondem à Fase 

“Planning”, a criação de um protocolo de execução da revisão sistemática.

Definiram-se  os  termos  a  serem  utilizados  na  estratégia  de  busca: 

“Aprendizagem”,  “Conhecimento”,  “Lição  aprendida”,  “Projeto”  e  “Retorno  da 

experiência”  e  seus  correspondentes  nas  línguas  portuguesa,  espanhola  e  inglesa. 

Desta  forma,  as  strings constituídas  para  a  pesquisa  destes  termos  nos  títulos, 

resumos ou palavras-chave dos estudos identificados foram, respectivamente:

((“Aprendizagem”  OR  “Conhecimento  OR  “Lição  aprendida”  OR 

“Retorno da experiência”) AND (“Projeto”)).

((“Aprendizaje”  OR  “Conocimiento”  OR  “Léccion  aprendida”  OR  

“Retorno de la experiencia”) AND (“Proyecto”)).

((“Learning”  OR “Knowledge”  OR  “Lesson  learned”  OR  “Experience  

feedback”) AND (“Project”)).

O critério de inclusão foi a publicação ser um artigo científico ou tese de 

doutorado publicado a partir do ano de 2000. Por outro lado, a inexistência de um 



29

resumo (ou ser apenas um resumo) na publicação ou sua versão ser mais antiga que 

outra idêntica já encontrada, secundária e/ou inacessível foi o critério de exclusão.

Quanto à tipologia dos estudos, esta se restringiu aos Artigos Filosóficos 

(propostas de reestruturação de um campo do conhecimento), Propostas de Solução 

(discussão de novas  técnicas  ou revisão de técnicas  já  utilizadas)  e  Pesquisas  de 

Validação  (avaliação  de  novas  técnicas)  (FALBO,  2018)  presentes  nas  fontes 

acadêmicas  eletrônicas  ACM  Digital  Library,  Engineering  Village,  IEEE  Xplore 

Digital Library, ScienceDirect, Scopus Preview, SpringerLink e Web of Science.

3) Extração dos dados.

A estratégia de busca executada encontrou 74 artigos científicos, sendo 62 

(84%) da IEEE Xplore e 12 (16%) da ScienceDirect.

4) Análise crítica do resultado da extração dos dados

A análise do resultado obtido revelou que, por não serem artigos filosóficos, 

propostas de solução ou pesquisas de validação, deveriam ser excluídos 55 estudos 

da IEEE Xplore e 8 estudos da ScienceDirect. Portanto, ao final a revisão sistemática 

apurou 7 estudos da IEEE Xplore e 4 da ScienceDirect, totalizando 11 estudos.

Como uma continuidade da revisão sistemática de literatura e por sua relevância na 

Gestão de Projetos, foram selecionadas organizações internacionais dedicadas à pesquisa e 

disseminação desta atividade, que possuem bases de conhecimento compostas por conjuntos 

de melhores práticas utilizadas para certificar profissionais como especialistas em gestão de 

projetos. Estas organizações e suas respectivas bases de conhecimento analisadas2 são:

 AXELOS    ̶   PRINCE2;

 Association for Project Management (APM)    ̶   APM Body of Knowledge;

 International  Project  Management  Association (IPMA)     ̶   Individual  

Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management;

 Project Management Association of Japan (PMAJ)    ̶  P2M:  A Guidebook of  

Program & Project Management for Enterprise Inovation;

 Project  Management  Institute  (PMI)     ̶  Project  Management  Book  of  

Knowledge (PMBOK).

2Algumas destas organizações possuem também bases de conhecimento direcionadas ao gerenciamento ágil de 
projetos, atividade que, embora reconheça a importância da documentação, segundo Hoda, Noble e Marshall 
(2012) recomenda documentar “apenas o necessário” em projetos. Desta forma, uma vez que o objeto desta tese  
é fundamentado no documento e seu registro, optou-se por não analisar estas bases.
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Objetivo Específico 2      ̶   Definir um conjunto básico, representativo e confiável de 

metadados para registrar lições aprendidas em projetos.

1) Apuração de formulários de registro de lições aprendidas em projetos, por meio de 

consultas efetuadas no site Google nos meses de abril e maio de 2020 utilizando as expressões 

“Formulário de registro de lições aprendidas” e “Lessons learned template”;

2) Listagem dos atributos (e de suas frequências) dos formulários;

Etapa fundamental para a identificação dos atributos semelhantes que, consolidados, 

possibilitarão a  identificação dos metadados.  Neste intuito,  atribuiu-se o valor “1” a cada 

aparição de um determinado atributo em um determinado formulário ou o valor “0” se não 

houvesse, originando uma matriz de frequências conforme o Quadro 1:

Quadro 1 – Modelo de matriz de frequências dos atributos nos formulários
Atributo 1 Atributo 2 … Atributo n Frequência

Formulário 1 1 0 ... 1 Σ
Formulário 2 0 1 ... 0 ...

... … ... ... ... ...
Formulário n … ... ... ... ...

Fonte: o autor.

3) Aplicação do Teste de Kuden-Richardson 21 (KR-21) sobre a matriz inicial;

Considerou-se  a  matriz  inicial  como  um questionário  de  variáveis  (os  atributos) 

dicotômicas  para  apurar  sua  confiabilidade  (ABNT,  1994),  um requisito  fundamental  em 

instrumentos de medida em pesquisas (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). 

Neste sentido,  mediante o teste acima, apurou-se o coeficiente Alfa de Cronbach (α), que 

mostra  o grau de correlação linear entre  os atributos  e deve variar entre  0 e 1 (SOUZA; 

ALEXANDRE;  GUIRARDELLO,  2017)  (ECHEVARRÍA-GUANILO;  GONÇALVES; 

ROMANOSKI, 2017). Para Streiner (2003), o valor ideal é acima de 0,70 (embora se aceite 

um valor maior que 0,60 e menor que 0,70) e no máximo 0,90, porque valores superiores 

indicariam que há atributos que podem estar avaliando um mesmo construto. O Quadro 2 

apresenta então a escala utilizada para classificar o coeficiente obtido:

Quadro 2 – Escala do coeficiente Alfa de Cronbach (α)
VALOR DE α CLASSIFICAÇÃO

α <= 30 Muito baixo
0,30 < α <= 0,60 Baixo
0,60 > α <= 0,75 Moderado
0,75 < α <= 0,90 Alto

α > 0,90 Muito alto
Fonte: adaptado de Freitas e Rodrigues (2005).

Para Hora, Monteiro e Arica (2010), aplica-se o α se o instrumento de pesquisa:
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 estiver subdividido e agrupado por questões referentes a um mesmo aspecto;

 originar  uma  amostra  significativa  e  heterogênea.  Para  Fricke  (2009),  um 

coeficiente de variação maior que 30% indica uma amostra heterogênea;

 utilizar uma escala válida.

4)  Agrupamento  e  consolidação  dos  atributos  da  matriz  inicial  segundo  sua 

semelhança terminológica e conceitual;

Criou-se  uma  matriz  composta  pelos  atributos  considerados  básicos,  com  a 

expectativa que representasse uma amostra que permitisse uma inferência estatística.

5) Apuração da representatividade da amostra configurada na matriz consolidada;

Aplicou-se o Método de Cochran, o mais usado para calcular o tamanho de amostras 

a partir da variabilidade da população (finita ou infinita) em questão, margem de erro (no 

máximo  de  10%)  e  probabilidade  de  confiança  (no  mínimo  de  90%)  (FRICKE,  2009). 

Obteve-se  a  variabilidade  pelo  somatório  das  frequências  dos  atributos  e  adotou-se  uma 

margem de erro de 10% e probabilidade de confiança de 90%.

6) Aplicação do Teste de Kuden-Richardson 21 (KR-21) sobre a matriz consolidada.

As matrizes, cálculos e gráficos foram elaborados através dos softwares Excel e R.

7) A partir dos atributos considerados básicos (Etapa 4), criação de um conjunto de 

metadados para representá-los.

O padrão de metadados adotado para executar esta etapa foi o Dublin CoreTM (LMRI, 

2020), que por sua flexibilidade possibilita oferecer informações organizadas que sejam: “1° 

universais  quanto  ao  seu  objeto;  2°  corretas  e  verdadeiras;  3°  completas;  4°  rápidas;  5° 

atualizadas;  6°  fáceis  de  obter;  7°  reunidas  antecipadamente  e  preparadas  para  serem 

comunicadas; 8° colocadas à disposição do maior número possível.” (OTLET, 2018, p. 5).

Objetivo  Específico  3      ̶   Elaborar  um modelo  conceitual  a  partir  do  conjunto  de 

metadados proposto.

Identificação  das  entidades,  seus  atributos,  relacionamentos  e  suas  respectivas 

cardinalidades  que  o  conjunto  básico  de  metadados  apurado  sugere  estabelecer, 

representando-os por meio de um modelo conceitual. Considerando então as perspectivas da 

modelagem conceitual de Thalheim (2011, p. 4), executaram-se as seguintes etapas:

 Delimitação do Espaço de Origem
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Delimitação  do  conjunto  básico  de  metadados  apurado  como  a  origem do 

domínio  que  se  deseja  modelar  conceitualmente,  que  foi  então  analisado  em  busca  de 

eventuais  oportunidades  de  melhoria  (por  meio  da  inclusão,  alteração  ou  exclusão  de 

metadados) em sua estrutura. Desta análise se originou uma proposta de conjunto básico de 

metadados para registrar lições aprendidas em projetos.

 Definição do Espaço dos Conceitos por meio da conceituação, que representa 

“entidades  abstratas  que  existem apenas  na  mente  do usuário  ou de  uma comunidade de 

usuários  de  uma  linguagem.  Para  serem  documentadas,  comunicadas  e  analisadas,  essas 

entidades  devem ser  capturadas  por  algum artefato  concreto”  (GUIZZARDI,  2005,  p.  2, 

tradução do autor);

Identificação  das  entidades  pertinentes  ao  conjunto  básico  de  metadados 

proposto,  que  foram  classificadas  mediante  uma  taxonomia  empregada  na  Unified 

Foundational  Ontology  (UFO),  uma ontologia  de  fundamentação  “filosoficamente  sólida, 

formalmente axiomatizada e empiricamente informada que poderia servir como base para a 

modelagem conceitual” e que representa “um sistema de categorias independente de domínio 

e suas conexões, que pode ser usado para articular conceituações da realidade em diferentes 

domínios” (GUIZZARDI, 2014, p. 5, tradução do autor). A Figura 1 traz sua estrutura básica:

Figura 1 – Estrutura básica da Unified Foundational Ontology (UFO).

Fonte: Guizzardi et al. (2018, p. 4).

 Elaboração do Espaço de Representação

Definição  do  Diagrama  Entidade-Relacionamento  como  meio  de 

representação do modelo conceitual, um dos mais conhecidos artefatos utilizados em Análise 

Estruturada, Modelagem Conceitual e projetos de construção de bancos de dados (SONG; 
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CHEN, 2009) (AMRAN; MOHAMED; BAHRY, 2018), para permitir a elaboração de seus 

construtos e  escopo  e  a  realização  de  declarações  prescritivas,  declarações  de 

relacionamentos e explicações causais.

Como os atributos e relacionamentos,  as entidades são “tipos de categorias 

fundamentais” (AL-FEDAGHI, 2020, p. 96, tradução do autor), que “descrevem um conceito 

estruturado complexo como uma pessoa,  um lugar,  um coisa ou um evento de interesse” 

(BAGUI, 2009, p. 127, tradução do autor). Em um modelo Entidade-Relacionamento, uma 

entidade  é  algo  que  envolve  informação  “geralmente  identificável”,  onde  “cada  entidade 

possui  certas  características,  conhecidas  como  atributos”  (AL-FEDAGHI,  2021,  p.  148, 

tradução do autor), enquanto os relacionamentos “descrevem associações entre entidades (…) 

que podem ser explicadas segundo suas conectividades (ou cardinalidades)” (BAGUI, 2009, 

p. 127, tradução do autor).

O diagrama Entidade-Relacionamento  que  representou o modelo  conceitual 

proposto  foi  elaborado  através  do  software draw.io,  uma  ferramenta  open-source  para  a 

elaboração de diagramas de diferentes finalidades. Os tipos da UFO foram utilizados para 

classificar  cada  metadado  do  conjunto  básico  de  metadados  proposto  e,  a  partir  desta 

classificação, sugerir se o metadado representava, no diagrama, uma Entidade, um Atributo (e 

de que Entidade) ou um Relacionamento entre Entidades.

Considerou-se que a execução destas etapas é uma decorrência da existência prévia 

de um Espaço da Compreensão, construído pelas atitudes, competências, conhecimentos, 

experiências,  habilidades e  intenções que se configuraram nos formulários de registro de 

lições aprendidas em projetos que originaram o conjunto básico de metadados apurado.
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3 O REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS EM PROJETOS: ESTADO DA ARTE

Esta  seção apresenta os  resultados  originados  na revisão sistemática  de  literatura 

sobre o registro de lições aprendidas em projetos descrita na Seção 2 – METODOLOGIA.

Para  Walker  (2008),  as  lições  aprendidas  são  um  dos  mais  importantes  valores 

agregados que se pode obter nos projetos, embora seu registro seja frequentemente ignorado. 

Diante disto, ao analisarem cento e sete estudos sobre lições aprendidas elaborados entre os 

anos de 1984 e 2015, Norang e Nooshin (2016) mostraram que apenas três destes estudos 

tratam especificamente do registro de experiências e compartilhamento de conhecimentos, 

enquanto os demais ressaltam as diferentes aplicações e benefícios das lições aprendidas.

Para  Norang  e  Nooshin  (2016),  as  lições  aprendidas  têm estreita  relação  com a 

inovação porque a criação de novos produtos é muito influenciada por experiências passadas 

e,  assim,  quer  sejam positivas  ou  negativas  as  experiências  devem ser  registradas.  Desta 

forma, Kotnour (1999) indica que as lições aprendidas se configuram como um: i) processo 

capaz de identificar e registrar ações a serem evitadas (ou disseminadas) – e as soluções para 

implementá-las – e ii) instrumento para compartilhar o conhecimento que representam.

Para Paranagamage  et al.  (2012), nem sempre as lições aprendidas são utilizadas 

para  se  obter  proveitos  em  projetos  futuros,  o  que  cria  um hiato  entre  sua  obtenção  e 

utilização. Para Matthies (2017), isto ocorre por causa i) de excesso de informações e ii) da 

ausência de procedimentos e métodos para avaliação e implementação delas. Para Michell e 

McKenzie (2017), Abdellatif, Capretz e Ho (2018) e Yang et al. (2020), a falta de um formato 

estruturado nos repositórios de lições aprendidas prejudica sua busca e recuperação.

Para Ferrada et al. (2016), um sistema de registro de lições aprendidas em projetos 

deve contemplar quatro funcionalidades principais: i) Criação, ii) Aprovação iii) Busca e iv) 

Avaliação de lições aprendidas. Neste sentido, para Michell e McKenzie (2017) um artefato 

para o registro de lições aprendidas deve proporcionar consistência, precisão e simplicidade 

para  incrementar  a  aprendizagem  individual  e  coletiva,  suscitando  a  utilização  de  uma 

terminologia comum em seu conteúdo para facilitar a compreensão do conhecimento que traz.

Para Góes, Hisatomi e Barros (2013), há cinco processos primordiais para gerenciar 

lições aprendidas (Explicitação, Categorização, Avaliação, Monitoramento e Disseminação), 

onde a apuração e registro de experiências surge como uma atividade custosa, que demanda 
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grande esforço da equipe de projeto e, por isto, deve ser executada por meio de métodos e 

práticas que facilitem a documentação padronizada de itens pertinentes à organização.

Para  Rhodes  e  Dawson  (2013),  para  que  as  organizações  possam  aprimorar  a 

utilização  de  lições  aprendidas,  é  necessário,  entre  outras  medidas,  a  introdução  de  um 

processo  e  software específicos  para  registrar  lições  aprendidas.  Neste  sentido,  Góes, 

Hisatomi e Barros (2013) recomendam a adoção de um framework de níveis gradativos de 

maturidade  em  lições  aprendidas  e  composto,  entre  outros  serviços,  de  i)  vocabulários 

controlados, ii) fluxos de trabalho a desempenhar (workflows) e iii) templates de documentos.

A partir  de uma análise de sessenta lições obtidas em organizações  de diferentes 

segmentos de atividade, Michell e McKenzie (2017) afirmam que uma lição aprendida pode 

ser representada segundo os indivíduos nela envolvidos, o momento (tempo) e local onde 

ocorreu, a situação ocorrida (e as relações entre os indivíduos que dela participaram) e suas 

consequências. Desta forma, estes autores propõe um modelo de lições aprendidas que traz 

informações sobre o evento que as originou, os elementos da lição e o que se aprendeu.

Para  Almeida  e  Soares  (2014),  o  problema  proeminente  nas  organizações  que 

realizam projetos  é  o  compartilhamento  do  conhecimento  ao  longo  do  tempo  e  entre  as 

equipes de projeto. Diante disto, para Bell, van Waveren e Steyn (2016) o objetivo é encontrar 

maneiras de se incorporar um conhecimento ao fluxo de trabalho de um projeto através da 

reconfiguração  de  um processo,  modelo  ou  especificação  e,  assim,  para  NATO (2011)  e 

Michell e McKenzie (2017), uma lição teria dois momentos: o primeiro, ao ser identificada, e 

o segundo, ao planejar sua implementação, quando se torna então aprendida.

 Para Montesa  Rausell  (2017),  os  problemas de reutilização do conhecimento  se 

referem i)  à compreensão do contexto,  ii)  ao conteúdo da documentação e iii)  ao suporte 

oferecido por tecnologias de informação, as quais permitem estruturar bases de conhecimento 

mediante  o  emprego  de  metadados  (para  descrever  os  documentos  que  podem  ser 

recuperados), ontologias (para estruturar o conhecimento representado nestes documentos) e 

mapeamento de dados (para definir os relacionamentos entre as estruturas de conhecimento).

Sobre o suporte das tecnologias de informação à reutilização do conhecimento, Corin 

Stig (2015) descreve cinco atributos essenciais: 1) descoberta (oferecer recursos de pesquisa 

que tornem o conhecimento acessível), 2) filtragem (permitir extrair apenas o conhecimento 

relevante), 3) armazenamento (permitir criar uma memória organizacional mediante esquemas 
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de codificação planejados), 4) colaboração (mediar buscadores e detentores do conhecimento) 

e 5) escala (permitir o acesso de toda a organização ao repositório de conhecimento).
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4 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

As lições aprendidas se constituem em conhecimentos que podem ser representados 

por  meio  de  um  registro  que,  por  sua  vez,  pode  ser  considerado  como  um documento 

resultante  de  um  processo  executado  com  esta  finalidade.  Diante  disto,  inicialmente  o 

referencial  teórico  metodológico  percorrerá  um  trajeto  epistemológico  composto  por 

perspectivas  variadas  sobre  informação,  conhecimento,  documento  e  registro,  buscando 

estabelecer relações com as lições aprendidas no contexto da Gestão de Projetos. Em seguida, 

após apresentar princípios e características de modelagem conceitual e das ontologias, serão 

abordadas  as  diferentes  maneiras  (propostas  por  algumas  das  principais  organizações 

internacionais  dedicadas  ao  estudo  e  disseminação  da  Gestão  de  Projetos)  para  gerir  o 

conhecimento  obtido  em projetos.  Desta  forma,  foi  possível  embasar  a  conceituação  das 

lições aprendidas e elaboração do modelo conceitual que propõe uma forma de registrá-las.

4.1 Informação

4.1.1 Informação: conceitos, competências, fluxos e gestão

Ao discutir a definição geral de informação, Floridi (2019) a vincula ao dado ao 

afirmar que esta é um binômio composto por dado e semântica (significado), uma propriedade 

que nos ambientes digitais  é atribuída principalmente através dos metadados.  Assim, uma 

informação é composta por dados que representam o resultado de um processo computacional 

que lhe atribui um significado (CHEN et al., 2009). Por sua vez, dados e informações são os 

insumos principais  dos  sistemas  de gestão do conhecimento,  cujos  elementos  surgem nas 

organizações  em  qualquer  situação  onde  a  informação  é  criada  ou  elaborada  com  a 

necessidade de armazenamento, classificação e compartilhamento (BOST, 2018).

Informação é  um termo que se apresenta sob uma diversidade de  conceitos,  que 

retratam as múltiplas e variadas perspectivas das áreas do conhecimento onde o termo se faz 

mais presente por sua relevância. Esta diversidade conduziu Capurro e Hørland (2007, p.187-

188, tradução do autor)  a afirmarem que informação é algo que pode responder questões 

relevantes relacionadas às atividades de um indivíduo ou grupo, e implicando que a “geração, 

coleta,  organização,  interpretação,  armazenamento,  recuperação,  disseminação  e 
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transformação  da  informação  deve,  portanto,  ser  baseada  em  visões/teorias  sobre  os 

problemas, questões e objetivos que a informação deverá satisfazer”.

Para  Runardotter  et  al.  (2005),  a  informação  é  criada  no  momento  em que  um 

indivíduo ou grupo elabora ideias  ou raciocínios  sobre  algum assunto ou problema. Indo 

além, Harris (2008) afirma que criar, localizar, avaliar e utilizar a informação em diferentes 

formatos e suportes são ações que não ocorrem longe do contexto comunitário, uma vez que 

produzir,  disseminar  e  utilizar  a  informação  são  ações  invariavelmente  relacionadas  à 

participação dos indivíduos em uma comunidade.

Informação é uma possibilidade tácita  desencadeada por  um dado ou mensagem, 

cujo efeito é relacionado à capacidade de seu receptor em compreendê-la segundo um quadro 

de referência comum que lhe traga sentido. Desta forma, haveria duas visões na transferência 

de informação: i) a de um observador externo, que veja a interação entre dois sujeitos e diga 

que um transmite e outro recebe informação e ii) a de um sujeito, que veja a interação como 

um dado (interno ou externo) que suscita uma mudança (informação) (OLIVEIRA, 2005).

A informação é essencialmente polissêmica, ou seja, seu sentido varia de acordo com 

a percepção individual desenvolvida sobretudo através da interação social, é uma seleção de 

sentido, ao contrário da mensagem, que é uma oferta de sentido (CAPURRO, 2003). Desse 

modo,  a  informação  apresenta  duas  dimensões:  pessoal  (relacionada  a  experiências 

acumuladas  durante  a  vida)  e  coletiva  (relacionada  a  interpretações  e  sistematizações  de 

partes  de  conhecimentos  tornados  socialmente  acessíveis)  (PEREIRA,  1996),  que 

demonstram  a  parcialidade  da  informação,  cujos  componentes  individuais,  culturais, 

ideológicos e/ou sociais devem ser reconhecidos e interpretados para produzir conhecimentos 

úteis  aos  indivíduos  e  à  coletividade  (VITORINO;  PIANTOLA,  2020).  Desta  forma,  a 

informação  só  se  torna  conhecimento  quando  é  interpretada  por  indivíduos  de  um 

determinado contexto, do contrário, é apenas informação (SONNTAG; CARVALHO, 2018).

Na perspectiva semiótica de Charles Peirce, a informação é vista como um produto 

de  uma denotação delimitada  por  conceitos  ou  termos  (aos  quais  se  atribuem classes  de 

sujeitos e/ou objetos) e suas respectivas significações (sentidos ou compreensões), ou ainda, 

um conjunto de proposições sintéticas obtido por meio da denotação e significação de um 

termo  ou  conceito  expresso  por  meio  da  sintaxe  (PASCOAL;  GONZALEZ;  ALMEIDA, 

2021).  A sintaxe  “é  o  elemento  que  confere  a  existência  factual  da  informação  para  um 

receptor possível” e, nesta perspectiva, é importante afirmar que “a novidade contida em uma 
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sentença  declarativa  é  condição  necessária  para  que  ela  seja  informativa”  (PASCOAL; 

GONZALEZ; ALMEIDA, 2021, p. 720). Portanto, uma informação “serve para estender o 

horizonte de conhecimento de um intérprete atual. O novo estado de conhecimento é distinto 

do antigo estado de conhecimento” (NÖTH; GURICK, 2011, p. 20).

O Signo Dicente assume um papel fundamental nesta perspectiva semiótica por ser

o tipo de signo que veicula a informação. O Dicente é um signo composto pela 
junção de um ícone e de um índice. No processo de intersecção entre Ícone e Índice 
que compõem um signo Dicente, o Ícone incorpora características e propriedades 
que  delimitam  o  objeto  que  será  informado,  e  o  Índice  referencia  e  indica  a 
localização  espaço-temporal  do  objeto  (PASCOAL;  GONZALEZ;  ALMEIDA, 
2021, p. 720).

Para  Buckland  (1991),  a  informação  pode  ser  discutida  considerando-a  como  i) 

objeto, ii) processo ou iii) conhecimento, acrescentando a ela um elemento, o processamento 

da informação, para então categorizá-la como atributo (contendo duas variáveis, entidade e 

processo) e natureza (contendo também duas variáveis, tangível e intangível). Para Pascoal, 

Gonzalez e Almeida, na perspectiva semiótica de Charles Peirce e enquanto processo, 

a  informação-processo,  veiculada  pelo  signo  dicente,  permite  compreender 
acontecimentos  reais  sobre  objetos  reais.  O  efeito  produzido  pelo  signo  dicente 
perpassa elementos qualitativos e de existência, e a sintaxe que se estrutura nessa 
relação  indica  padrões  que  podem  direcionar  processos,  pensamentos  e  ações 
(PASCOAL; GONZALEZ; ALMEIDA, 2021, p. 723).

A informação pode ainda ter diferentes gêneros, conforme apresentado no Quadro 3:

Quadro 3 – Gêneros de informações

GÊNEROS DE INFORMAÇÕES
DURAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Instantânea Durável ou definitiva

FUNÇÃO DA 
INFORMAÇÃO

Ser explicitamente
útil

Informação utilitária ou de 
orientação

Informação especializada 
(científica, técnica etc.)

Prazer, diversão, 
enriquecimento (utilidade 

difusa)

Informação nova (por 
exemplo, notícias)

Informação cultural 
(aculturante)

Fonte: adaptado de Meyriat (2016).

Para que um dado desencadeie uma informação, é necessário haver um referencial 

comum construído junto a seus receptores, ou seja, dizer que alguém recebeu uma informação 

significa que este partilha de um referencial que oferece um sentido compartilhado entre os 

envolvidos  neste  processo,  emissor  e  receptor.  Assim,  o  poder  dos  dados  reside  em sua 

capacidade de desencadear informação em quem tenha conhecimento para sua aplicação, o 

que ressalta a necessidade de qualificação dos sujeitos envolvidos (OLIVEIRA, 2005).
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Para Langefors (1993), a informação é resultante de um processo de interpretação 

que possui como fatores os dados, o pré-conhecimento individual e o tempo, onde os dados 

(ou  textos)  não  contém a  informação  mas,  na  melhor  das  hipóteses,  a  representam para 

aqueles  indivíduos  que  detém um pré-conhecimento  capaz  de  percebê-la  como  tal.  Para 

Checkland  e  Holwell  (1998),  dados  são  fatos  capazes  de  estimular  processos  mentais  e 

introduzem o conceito de capta, um conjunto de dados formado por uma seleção deliberada.

Um  capta seria,  então,  resultante  de  uma seleção  deliberada  de  dados  extraídos 

segundo determinados objetivos. Para Sivarajah et al. (2017), estes objetivos podem ser:

 descritivos, quando há interesse em se obter informações sobre uma situação 

atual  na  organização  e  a  partir  de  uma  base  de  dados  histórica,  possibilitando 

perceber exceções e padrões úteis a um processo decisório;

 inquisitivos, para se verificar, por meio de análises estatísticas, a validade de 

proposições de negócio;

 preditivos, que se utiliza de modelos estatísticos para apurar comportamentos, 

tendências ou possíveis resultados;

 prescritivos,  para  buscar  informações  que  embasem  a  adoção  de  uma 

determinada ação que vise tornar mais eficiente uma atividade organizacional;

 preventivos, para buscar informações úteis à adoção de medidas preventivas 

contra riscos prejudiciais ao desempenho organizacional.

Um capta  representa uma consciência (individual ou coletiva) sobre algo que pode 

ser contextualizada a partir de um processo mental que a relaciona com outras coisas, atribui 

significados e realiza conversões para estruturar a formação de conhecimentos. Desta forma, 

se  estes  conhecimentos  se  tornarem  novamente  informação  (através  da  transferência  ou 

documentação  física  ou  digital),  este  ciclo  pode  fluir  indefinidamente  (CHECKLAND; 

HOLWELL,  1998).  Uma  vez  que  seja  preservada  e  utilizada,  uma  informação  nunca 

desaparecerá  porque será  constantemente  moldada  e  remodelada  ao  longo  do  tempo,  um 

reconstruir  a  partir  de  outras  (partes  de)  informações  que  a  torna  um  conceito  vivo  e 

integrante de um processo em andamento (RUNARDOTTER et al., 2005).

Em linha com o conceito de informação de Capurro e Hørland (2007), para Detlor 

(2010) a Gestão da Informação é a gestão de processos e sistemas para criar, obter, armazenar, 

organizar, disponibilizar e usar informação com o intuito de auxiliar pessoas e organizações a 

acessá-la,  processá-la  e  usá-la  de  maneira  eficiente  e  eficaz.  Para  Opoku  (2015,  p.  63, 
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tradução nossa), é a organização e o controle sobre a estrutura, os processos e as entregas de 

informações, agregando em suas atividades as perspectivas administrativa e tecnológica.

Considerando  as  funções  da  Gestão  da  Informação  acima  citadas,  esta  pode  ser 

compreendida  como um  framework,  “uma coleção de princípios,  métodos ou ferramentas 

relevantes para determinado domínio de aplicação” (VERNADAT, 1996, p. 25). Um exemplo 

de  framework  para  a  gestão  de  informações  é  apresentado  no  Quadro  4,  que  traz  as 

competências e algumas de suas respectivas atividades:

Quadro 4 – Framework para a gestão de informações
COMPETÊNCIA ATIVIDADE

PLANEJAMENTO E DESIGN DA INFORMAÇÃO

Apuração de necessidades informacionais
(Avaliação das informações que a organização precisa 

modelar, criar e manter. Identificação de onde os 
requisitos de informação devem ser incorporados ao 

processo, sistema ou serviço)

Arquitetura da informação
(Avaliação da arquitetura organizacional necessária 

para apoiar criação, uso, governança e gestão de 
informações. Alinhamento das necessidades de 

gerenciamento de informações com a arquitetura 
corporativa e o planejamento futuro da arquitetura 

conceitual)

Modelagem de dados
(Avaliação, design e desenvolvimento dos dados 

necessários para apoiar as operações organizacionais)

Planejamento do ciclo de vida informacional
(Identificação dos requisitos e processos necessários 
para apoiar o uso e gerenciamento de informações 

como um ativo durante sua vida útil. Alinhamento de 
sistemas, serviços, processos, capacidades e requisitos 
para apoiar a criação, gerenciamento, uso e exclusão de 

informações)

Sistemas de informação
(Atividades de planejamento para garantir que sistemas 

e ofertas de serviços permaneçam adequados às 
necessidades de negócios. Gestão da transição de 

informações de sistemas e serviços para novos 
ambientes de negócios, quando necessário)

ACESSO À INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E 
PRIVACIDADE

Acesso à informação
(Atividades para garantir que o acesso às informações 
seja controlado, monitorado e adequado aos riscos e 

requisitos organizacionais)

Classificação da informação 
(Identificação, organização e classificação de 

informações e sistemas de informação)

Compartilhamento de dados
(Promoção do compartilhamento de dados. 
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Desenvolvimento de ferramentas, processos, estruturas 
e arranjos para facilitar o compartilhamento de dados. 

Integração e interoperabilidade de dados)

GERENCIAMENTO DE DADOS

Armazenamento dos dados
(Planejamento, gerenciamento e coordenação de 

ambientes de armazenamento de dados)

Gerenciamento de conteúdo
(Rastreamento e gerenciamento de conteúdo de 

informação para permitir sua definição, gerenciamento, 
uso e reutilização adequados)

Gerenciamento de metadados
(Estabelecimento de políticas, regras e práticas para 
garantir a definição, acesso, integração, vinculação, 

compartilhamento, manutenção e análise de 
metadados)

Qualidade dos dados
(Atividades para avaliar e melhorar a qualidade dos 

dados organizacionais)

GERENCIAMENTO DA CONTINUIDADE

Continuidade digital
(Processos para garantir a preservação e manutenção 

das principais informações e ativos de dados)

Criação da informação
(Processos para garantir que as informações 

apropriadas sejam elaboradas conforme necessário, 
para apoiar os requisitos operacionais, estratégicos ou 

analíticos e as necessidades dos clientes)

Gerenciamento do armazenamento
(Planejamento para garantir que os ambientes de 

armazenamento de informações sejam adequados e 
possibilitem a continuidade das informações)

Migração e transição
(Processos para garantir que as informações de valor de 
longo prazo sejam migradas ou transferidas, por meio 

de alterações de sistema ou serviço para novos 
ambientes, ou devidamente avaliadas em acordos de 

desativação)

Retenção e descarte
(Processos para garantir que informações sejam 

mantidas ou descartadas de acordo com necessidades 
legais ou requisitos organizacionais)

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS E ANÁLISES

Análise de dados
(Atividades envolvendo a definição, coleta e avaliação 

de dados para desenvolver insights, direções 
estratégicas e melhorias organizacionais)

Big data, streaming data e Internet das Coisas
(Design, gerenciamento, armazenamento e utilização 
dos dados gerados por rede de dispositivos e sensores 

que compartilham dados, para gerar eficiência e 
inteligência de negócios)

Inteligência artificial, máquina de aprendizagem e 
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análise preditiva
(Projeto, gerenciamento e implementação de processos 

para permitir que as máquinas aprendam com a 
experiência, por meio do processamento de grandes 

quantidades de dados e reconhecimento de padrões nos 
dados, para automatizar atividades ou fazer previsões 

sobre o futuro)

Inteligência de negócios
(Processos de análise de informações para otimizar as 

decisões de negócios e desempenho)

GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO Comunidade colaborativa
(Mecanismos para construir e obter conhecimento por 
meio da colaboração com a comunidade, a indústria e 

os setores de pesquisa)

Gerenciamento de ativos digitais
(Organização e gestão da informação digital para 

permitir a sua reutilização controlada e gerenciada)

Pesquisa corporativa e fluxo de trabalho
(A prática de disponibilizar conteúdo de vários 
ambientes para acesso e pesquisa coordenada)

Fonte: adaptado de New South Wales (2018).

Uma  competência  é  um  movimento  de  natureza  processual  que  representa 

“conhecimentos,  habilidades,  valores,  atributos  e  comportamentos  para  a  informação (…) 

uma inteligência  prática  das  situações  que,  apoiando-se em conhecimentos  adquiridos,  os 

transforma à medida que a diversidade das situações aumenta” (VITORINO; PIANTOLA, 

2020, p. 34-35) e “uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar 

um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p. 15) e que se realiza por meio:

 da mobilização e integração de atitudes, know-how ou saberes;

 da aplicação singular, de acordo com uma determinada situação (ainda que, por 

analogia, possa ter sido aplicada em outras situações anteriores);

 do emprego de ações  mentais  complexas  para  definir  e  executar  uma ação 

julgada adequada à situação;

 do  aprimoramento  pela  formação  e  pela  prática  cotidiana  em  situações 

sucessivas.

Como dito anteriormente, as lições aprendidas  devem ser registradas por meio de 

métodos e práticas que facilitem documentá-las de maneira padronizada, mediante a adoção 

de um framework de níveis gradativos de maturidade e constituído, entre outros serviços, de i) 

vocabulários controlados, ii) fluxos de trabalho (workflows) e iii)  templates  de documentos 
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(GÓES; HISATOMI; BARROS, 2013). Percebe-se então que, enquanto um framework, este 

tipo de registro requer competências como as que caracterizam o framework do Quadro 4.

Distinguindo-se  as  competências  por  categorias,  a  competência  relacionada  à 

informação pode ser constituída por meio de quatro categorias básicas (WOOD JÚNIOR; 

PICARELLI FILHO, 1999):

 competência interacional: trabalhar produtivamente com os demais;

 competência  de  solução  de  problemas:  identificar,  elaborar  e  executar 

soluções inovadoras para problemas, na qual, segundo Miranda (2004), se insere a 

capacidade de selecionar informações e manusear ferramentas e metodologias para 

tratar estas informações visando obter resultados desejados com eficiência e eficácia;

 competência de capacitação: reconhecer que se deve mudar e fazê-lo;

 competência de comunicação: comunicar de maneira eficiente e eficaz.

Sobre esta competência, Vitorino e Piantola (2020) a denominam competência em 

informação, a respeito da qual se afirma que:

Ao  identificarmos  as  competências  de  uma  população  específica
que  exerce  uma  atividade  qualquer  em  uma  organização  qualquer  e
compará-la  às  atividades  e  competências  específicas  dos  chamados
profissionais  da  informação,  provavelmente  verificaremos  algumas
coincidências,  especialmente  se  a  atividade  estudada  utilizar
intensivamente  a  informação.  A essas  coincidências  denominamos  competências 
informacionais  (MIRANDA,  2004,  p.  121).

A competência em informação é descrita como:

um  processo  de  aprendizado  contínuo  que  envolve  informação,
conhecimento  e  inteligência.  É  transdisciplinar,  incorporando
um  conjunto  integrado  de  habilidades,  conhecimentos  e  valores
pessoais  e  sociais;  permeia  qualquer  fenômeno  de  criação,  resolução
de problemas e/ou tomada de decisões (DUDZIAK, 2003, p. 29).

Dentre os objetivos da formação individual na competência em informação, destaca-

se o aprimoramento da capacidade de (DUDZIAK, 2003):

 determinar o caráter e extensão das necessidades informacionais para suportar 

um processo decisório inteligente;

 utilizar, com eficiência e eficácia, potenciais fontes de informação;

 avaliar  de  maneira  crítica  a  informação,  segundo  critérios  de  objetividade, 

pertinência e relevância e visando incorporá-la aos conhecimentos existentes;

 utilizar e comunicar a informação com uma intenção objetiva, individualmente 

ou em grupo e produzindo novas informações e necessidades informacionais.
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Os fluxos informacionais guardam uma estreita relação com a Gestão da Informação, 

podem ser classificados em estruturados ou não-estruturados e têm como finalidade efetivar a 

interação entre os sujeitos inseridos em um ambiente organizacional (SUGAHARA, 2019), 

um papel  que  estes  fluxos  desempenham ao  favorecer  a  construção  de  uma trama entre 

informações e conhecimentos que propicia a aprendizagem (VALENTIM; SOUZA, 2013). O 

Quadro 5 apresenta as principais características dos fluxos informacionais:

Quadro 5 – Características dos fluxos informacionais
FLUXOS INFORMACIONAIS

ESTRUTURADOS NÃO-ESTRUTURADOS

Os dados e as informações são repetitivos Os dados e as informação não são repetitivos

Resultam de atividades e tarefas executadas no 
ambiente organizacional

Resultam das vivências de experiências individuais e 
coletivas dos sujeitos organizacionais

Apoiam-se em especificações, normas e 
procedimentos claros

Apoiam-se na aprendizagem organizacional e no 
compartilhamento/socialização do conhecimento

Registrados em suportes diversos (papel, eletrônico)
Nem sempre são registrados mas, se o forem, isto 

ocorre em diferentes suportes

Objeto de gestão da informação praticada por uma ou 
mais pessoas, de responsabilidade de organizar, tratar e 

disseminar informações visando seu acesso e uso

Objeto de gestão do conhecimento pelas pessoas que 
atuam na organização, que são responsáveis pelo 
compartilhamento e socialização de vivências de 

experiências individuais e coletivas

Fonte: adaptado de Sugahara (2019).

Sobre a utilização da informação em ambientes organizacionais, para Barbosa (2020) 

a mesma ocorre basicamente a) no processo decisório (identificação de necessidades, busca e 

uso de  informação),  b)  na elaboração de  significados sobre eventos  e  tendências  e  c)  na 

transformação organizacional  e inovação de produtos e  serviços através da aprendizagem. 

Neste sentido, nos últimos tempos a Ciência da Informação:

'tem  adotado  abordagens  teóricas,  metodológicas  e  principalmente  respostas 
tecnológicas  para  solucionar  demandas  da  sociedade.  Essas  demandas  são 
representadas por problemas a serem atacados: a organização de grandes volumes de 
informação, o processamento de informações especializadas – compreendendo os 
contextos militar, científico, industrial e empresarial -, a conservação e a restauração 
de documentos, a representação e recuperação da informação em grandes bancos de 
dados,  a  disseminação e acesso à informação pela sociedade e a  organização do 
conhecimento  que  potencializa  a  recuperação  de  informações  em  empresas, 
instituições  públicas,  centros  de  documentação,  bibliotecas,  arquivos  e  museus 
(ALMEIDA, 2021, p. 664).

Uma perspectiva central  e  atual  no debate  sobre organização do conhecimento é 

oferecida pela Recuperação da Informação, cujo objeto de estudo são as relações entre termos, 

documentos e coleções de documentos e constituindo um conjunto de abordagens úteis para 

que usuários de sistemas de organização do conhecimento possam identificar mais facilmente 
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documentos  relevantes  (HØRLAND,  2021).  Fundamentada  na  interdisciplinaridade  entre 

Ciência da Computação e Ciência da Informação (REIS; FERNEDA, 2021), a Recuperação 

da Informação pode ser descrita como:

um processo ou método por meio do qual um usuário em potencial de informação é 
capaz de converter sua necessidade de informações em uma lista real de citações 
para  documentos  em  armazenamento  contendo  informações  úteis  para  ele.  É  o 
processo  de  busca  ou  descoberta  a  respeito  de  informações  armazenadas  (…) 
envolve aspectos intelectuais de descrição da informação e sua especificação para 
pesquisa, e também quaisquer sistemas, técnicas, ou máquinas que são empregadas 
para executar a operação (MOOERS, 1951, p. 25, tradução do autor).

Uma  das  formas  de  se  viabilizar  demandas  organizacionais  que  porventura  se 

originem destas possibilidades de utilização das informações nestes ambientes são os projetos.

'Informação' não é só objeto de um interesse disciplinar, cuja esfera de intervenção é 
a consciência subjetiva, ela é objeto de um interesse prático imediato, enquanto se 
toma fator  de produção,  operador de ações  administrativas  e  técnicas (GÓMEZ, 
1987, p. 165).

Os projetos consomem e produzem um volume elevado de informações durante seu 

ciclo  de  vida  (MONTEIRO;  FALSARELLA,  2007).  Assim,  neste  contexto  a  gestão  da 

informação tem como funções “a prospecção, a seleção, o tratamento, a disponibilização, a 

circulação  e  o  armazenamento  das  informações  necessárias  à  elaboração  e  ao 

desenvolvimento do projeto” (MONTEIRO; FALSARELLA, 2007, p. 86), um subsídio da 

“aprendizagem organizacional em projetos” (MONTEIRO; FALSARELLA, 2007, p. 90).

O consumo e a  produção de informações  pelos projetos reproduz a relação entre 

sistema produtivo e sistema de conhecimento científico-tecnológico citada por Gómez (1987, 

p. 165), onde inicialmente a informação se configura como um insumo de produção e, em 

seguida, um “produto da indústria da informação”. Para Jesus e Alves (2019), a busca e o uso 

da informação (bem como o manuseio de dados para produzir informação e conhecimento) só 

tem sentido total quando há sua disseminação e preservação, visando a reutilização futura. 

Desta  forma,  “a  disseminação  das  informações,  tal  como  um  sistema  viral,  garante  a 

preservação de um dado conhecimento, considerando que quanto maior for seu uso, maior 

será a probabilidade de garantir sua lembrança” (DODEBEI, 2015, p. 60).

4.1.2 Metadados: conceitos, características e aplicações
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A distribuição de dados em repositórios variados (uma característica dos sistemas 

informacionais atuais proporcionada pelas novas tecnologias de informação e comunicação e 

demandas de disponibilização de dados para acesso público) acarreta  a necessidade de se 

realizar a busca e recuperação de informações de maneira descentralizada, porém, sem que 

haja prejuízos ao sentido e a uma análise unificada das informações, um problema relacionado 

ao  termo  interoperabilidade  semântica  (GUIZZARDI,  2014).  Neste  sentido,  por  suas 

características e funcionalidades, os metadados podem ser um meio de se propiciar isto.

 Os metadados são padrões de representação utilizados para descrever características 

fundamentais  de  recursos  informacionais  disponíveis  em  ambiente  Web,  otimizando  a 

recuperação de seus conteúdos por meio de ferramentas computacionais (BERNERS-LEE; 

HENDER; LASSILA, 2001) (BUCKLAND, 2017).  Representam um termo novo, surgido 

com  o  advento  da  Web  e  dos  documentos  digitais  e  diante  de  algo  que  a  Ciência  da 

Informação já faz há tempos: descrever e indexar documentos,  o que torna os metadados 

fundamentais para identificar, acessar e (re)utilizar recursos digitais (MARCONDES, 2005).

Os  metadados  são  um conjunto  de  elementos  que  descrevem semanticamente  o 

conteúdo  ou  a  organização  de  um  conteúdo  documental  (MEADOW  et  al., 2007) 

(BUCKLAND,  2017),  permitindo  que  recursos  informacionais  sejam  igualmente 

compreendidos  por  indivíduos  e  máquinas,  a  interoperabilidade,  interdisciplinariedade  e 

independência  de  plataforma  tecnológica  (LORIST;  MEER,  2001)  e  a  realização  de 

inferências a partir da leitura de seus conteúdos por softwares inteligentes (MARTINS, 2020).

Os  metadados  são  criações  artificiais,  construtivas  (criados  em  função  de  um 

objetivo ou atividade, como a resolução de um problema) e utilizáveis (que se pretendem úteis 

de alguma forma) (COYLE, 2005), além de capazes de descrever recursos não-textuais (como 

os  de  multimídia,  que  não  podem  ser  indexados  pelos  mecanismos  de  busca)  (LÓPEZ 

GUZMÁN, 2005). Dentre suas aplicações principais, estão a descrição de dados pertinentes a 

i) arquivos e ii) documentos (TALIB; ALOMARY; ABDULLAH, 2016).

Segundo Kaiser (2020), os metadados devem observar quatro princípios:

 compatibilidade, sendo tão abertos, analisáveis, interoperáveis e capazes de ser 

acionados por indivíduos e computadores quanto possível;

 completude, abarcando componentes, contextos e relacionamentos;

 credibilidade, sendo de procedência nítida, confiáveis e precisos;

 curadoria, refletindo eventuais atualizações ao longo do tempo.
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Os metadados permitem representar  e oferecer  contextos  e evidências capazes de 

contribuir com a autenticidade documental e, em última análise, organização do conhecimento 

(MAYERNIK, 2020), desempenhando um papel central na promoção do conhecimento, de 

evidências  e  da verdade (FEINBERG, 2018).  Através  da descrição de dados e  contextos, 

tornam-se  vitais  para  uma  interpretação  precisa  de  dados  por  indivíduos  e  máquinas 

(BARKER; CAMPBELL, 2010) (GREENBERG, 2017) e aceleram a conexão entre pessoas, 

máquinas, dados e informações para produzir conhecimentos (KAISER et al., 2020).

Uma  funcionalidade  importante  dos  metadados  é  a  possibilidade  de  representar 

informações  sobre as  relações  que estabelecem entre  si  e  com recursos  informacionais/de 

dados (MAYERNIK, 2020), como, por exemplo, sobre as relações entre documentos e redes 

de  documentos  (MAYERNIK,  2018).  Neste  sentido,  uma  tendência  é  a  utilização  de 

metadados para representar principalmente como as entidades de um sistema se comportam e 

relacionam, e não apenas suas propriedades (MAYERNIK, 2020).

Ao  simbolizarem  uma  relação  representada  por  um  descritor  e  seu  valor,  os 

metadados se assemelham conceitualmente à chave primária (um conceito desenvolvido pela 

teoria  dos  bancos  de  dados),  possibilitando  a  identificação  inequívoca  de  recursos 

informacionais. Outras  funções  são,  no  âmbito  digital,  contribuir  para  a  conservação  de 

recursos informacionais e evitar a obsolescência através do rastreamento e da documentação 

de ciclos de proveniência  (SATIJA; BAGCHI; MARTÍNEZ-ÁVILA, 2020) e, neste sentido, 

os  metadados  beneficiam  a  migração  de  documentos  visando  sua  preservação,  pela 

capacidade de documentar todas as atualizações de formato das estruturas de seus registros e 

componentes, garantindo sua autenticidade (SANTOS; FLORES, 2018).

O Quadro 6 apresenta os tipos mais comuns de metadados:

Quadro 6 – Tipos mais comuns de metadados

TIPO FINALIDADE

Administrativo Facilitar o gerenciamento de recursos eletrônicos e coleções de recursos digitais

Associativo Associar metadados a coleções de recursos de informação digital

Descritivo Descrever recursos informacionais inseridos em uma coleção

Estrutural Descrever os aspectos estruturais de um recurso informacional

Meta-metadata Representar um esquema de metadados que rege todos os tipos de metadados 

Preservação
Descrever a estratégia de preservação de recursos informacionais, como as atualizações e 

migrações de dados

Proveniente Descrever as entidades e processos envolvidos no ciclo de vida dos recursos informacionais
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Técnico
Fornecer meta informações sobre o comportamento, funcionamento e detalhes em nível de 

software (se for o caso) de entidades portadoras de informações dentro de uma coleção

Utilitário
Detalhar aspectos de utilização, estatísticas e métricas relativos a um indivíduo ou coleção de 

recursos informacionais

Fonte: Satija, Bagchi e Martínez-Ávila (2020, p. 5-7).

Uma aplicação prática dos metadados é o desenvolvimento e utilização de objetos de 

aprendizagem (PÖTTKER; FERNEDA; MOREIRO-GONZÁLEZ, 2018), onde se constituem 

como elementos fundamentais no processo de identificação, armazenamento e recuperação de 

suas informações (REHAK; MASON, 2003). Genericamente, um objeto de aprendizagem é 

qualquer coisa (livros, arquivos, documentos digitais etc., em formato digital ou não) utilizada 

para fomentar a aprendizagem em um certo ambiente (HOFFMANN et al., 2007).

Um exemplo de utilização dos objetos de aprendizagem são os repositórios de dados 

sobre  lições  aprendidas  em projetos  segundo  Fioravanti  et  al. (2018),  que  apresenta  um 

projeto real de engenharia de software sob a forma de um objeto de aprendizagem destinado à 

capacitação de estudantes em gestão de projetos, ocasião na qual foram apuradas tanto lições 

aprendidas sobre a elaboração do objeto em si quanto o gerenciamento do projeto utilizado 

para discorrer sobre conceitos de engenharia de software.

Os metadados costumam ser estruturados sob a forma de conjuntos ou padrões que 

facilitam  a  compreensão,  proporcionam  consistência  (BUCKLAND,  2006)  e 

interoperabilidade entre  sistemas  e  aplicações  (ZENG, 2019).  Um conjunto ou padrão  de 

metadados sempre se refere a um objeto que está sendo descrito. Como exemplo,  o  Dublin  

Core, criado para desenvolver uma abordagem comum na descrição de recursos eletrônicos e 

aprimorar a busca e recuperação de informações na Web (SUGIMOTO; BAKER; WEIBEL, 

2002). O Quadro 7 traz sua estrutura:

Quadro 7 – Estrutura do padrão de metadados Dublin Core

METADADO DEFINIÇÃO

Title Um nome dado a um recurso

Creator O principal responsável por elaborar o conteúdo de um recurso

Subject O tópico do conteúdo do recurso

Description Um relato do conteúdo de um recurso

Publisher Uma organização ou indivíduo responsável por tornar o recurso disponível

Contributor Um indivíduo responsável por contribuir com o conteúdo de um recurso

Date A data em que um recurso foi publicado ou protegido em seus direitos autorais

Type A natureza ou gênero do conteúdo do recurso

https://www.isko.org/cyclo/metadata#refS
https://www.isko.org/cyclo/metadata#refS
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Format A manifestação física ou digital do recurso

Identifier Cadeia de caracteres ou número usada(o) para identificar o objeto

Source Uma referência a um recurso do qual o presente recurso é derivado

Language A linguagem do conteúdo intelectual do recurso

Relation A referência a um recurso relacionado

Coverage A extensão ou escopo do conteúdo do recurso

Rights Informações sobre direitos mantidos dentro e sobre o recurso para gestão de direitos

Fonte: adaptado de Mayernik (2020).

Um  desdobramento  dos  padrões  de  metadados  são  os  esquemas  de  metadados, 

representações  de  alto  nível  que  capturam  informações  descritivas  sobre  as  variadas 

perspectivas de um recurso informacional no intuito de facilitar a compreensão semântica de 

seus dados. Um esquema de metadados pode ser genérico (captura a semântica de qualquer 

recurso informacional em uma extensão abrangente) ou específico (captura detalhadamente a 

semântica de um domínio especializado) (SATIJA; BAGCHI; MARTÍNEZ-ÁVILA, 2020).

A importância  dos  padrões  de  metadados  é  demonstrada  também na pesquisa de 

Kim, Yakel e Faniel (2019), que analisou as inconsistências entre a utilização de metadados 

em  repositórios  de  dados  de  Arqueologia,  Ciências  Sociais  (quantitativas)  e  Zoologia  e 

indicou  prejuízos  à  pesquisa  interdisciplinar  (particularmente  em  relação  à  busca  e 

recuperação  de  informações)  e  ao  princípio  da  interoperabilidade,  pelas  deficiências  de 

padronização  e  coerência  encontradas.  Conforme  apresentado  na  Tabela  1,  a  análise  de 

repositórios de dados de artigos científicos sobre Arqueologia, Zoologia e Ciências Sociais 

(pesquisa quantitativa) revelou a ausência de um padrão de utilização de metadados:

Tabela 1 – Comparação entre metadados de disciplinas
COMMON AND UNIQUE DATA DEPOSIT REQUIREMENTS WITHIN EACH DISCIPLINE AND 

ACROSS DISCIPLINES 

Archaeology
(6 repositories) 

Zoology 
(8 repositories) 

Quantitative Social 
Science 

(6 repositories) 

METADADOS

All repositories Description, Rights  
Title, Description, 

Contributor, Date, Relation 

75%–99% of the 
repositories 

Title, Creator, Subject, 
Contributor, Relation, 

Coverage

Creator, Description, 
Contributor 

Creator, Coverage, File, 
Location 

50%–74% 
Date, Type, Format, 

Identifier, Comments, 
Document, Location 

Date, Relation, Location
Subject, Type, Format, 

Source, Rights, 
Confidentiality, Document 
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25%–49% 
Publisher, Source, Language, 

File 

Title, Subject, Identifier, 
Coverage, Rights, 
Comments, Taxon 

Comments 

24% and less 
Publisher, Type, Format, 
Source, Language, File, 

Sequence 

Publisher, Identifier, 
Language 

Fonte: adaptado de Kim, Yakel e Faniel (2019, p. 862).

A utilização  dos  metadados,  porém,  assume  um  viés  qualitativo  diante  de  suas 

finalidades e em termos de limitações em sua abrangência, clareza, concisão, consistência, 

funcionalidade e precisão.  Não se pode abarcar todos os elementos descritivos possíveis de 

um  recurso  informacional,  devendo-se  então  focalizar  àqueles  aos  relevantes  perante  a 

finalidade, os requisitos funcionais e o nível dos usuários deste. Para uma eficiente busca e 

recuperação de informações, os termos devem ser inequívocos e familiares aos usuários, o que 

demanda clareza por parte de quem os cria. Criar metadados de qualidade é custoso, o que 

incita ao compartilhamento desta atividade, à cooperação e à interoperabilidade de sistemas e 

padrões. Ao se utilizar metadados, a virtude está na busca da concisão sem comprometer a 

confiabilidade e funcionalidade (SATIJA; BAGCHI; MARTÍNEZ-ÁVILA, 2020, p. 8-9).

4.2 Conhecimento

4.2.1 Conhecimento: conceitos, tipos e redes de conhecimento

De  acordo  com  Hessen  (2000),  a  teoria  do  conhecimento  tem  por  objetivo  a 

compreensão do pensamento humano através das relações que estabelece com os objetos, e se 

subdivide  em duas  perspectivas  teóricas:  a  teoria  geral  do  conhecimento  (que  trata  mais 

especificamente de um problema filosófico central,  a relação entre o sujeito e objeto) e a 

teoria especial do conhecimento (que se dedica a investigar os conceitos primordiais gerais – 

as categorias – utilizados para se definir os objetos, relacionando-se assim às ontologias).

Em sua análise histórica sobre as variadas correntes filosóficas elaboradas desde os 

antigos gregos até pensadores contemporâneos, Seibt (2015) diz que o conhecimento (que 

reconhece como sendo uma crença verdadeira justificada, em alusão à definição clássica de 

Platão a respeito) tradicionalmente foi considerado como um problema que transita entre dois 

pólos, sujeito e objeto, sobre o qual diversos entendimentos buscam formas de aproximá-los 

em meio à inerente relatividade do conhecimento perante uma definida posição ou condição.
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No  conhecimento  defrontam-se  consciência  e  objeto,  sujeito  e  objeto.  O 
conhecimento aparece como uma relação entre estes dois elementos. Nessa relação, 
sujeito e objeto permanecem eternamente separados.  O dualismo do sujeito e do 
objeto pertence à essência do conhecimento. Ao mesmo tempo, a relação entre os 
dois elementos é uma relação recíproca (correlação). O sujeito só é sujeito para um 
objeto e o objeto só é objeto para um sujeito. Ambos são o que são apenas na medida 
em que o são um para o outro (...) A função do sujeito é apreender o objeto; a função 
do objeto é ser apreensível e ser apreendido pelo sujeito (HESSEN, 2000, p. 17).

Um princípio fundamental para esta aproximação é o da causalidade, que diz que 

todo evento ou mudança ocorre devido a uma causa que, por sua vez, emerge da experiência 

enquanto ressalta um importante conceito, o da procedência. Desta forma, a causalidade é um 

pressuposto  necessário  para  se  conhecer  determinada  realidade  experimentada,  cuja 

procedência representa a passagem da indiferença à diferença (HESSEN, 2000).

Uma questão importante é saber se o objeto é de fato apreendido em sua realidade 

supostamente externa ao sujeito (SEIBT, 2015). Sob a perspectiva do sujeito, esta apreensão 

se configura como uma saída deste de seu âmbito para adentrar no âmbito do objeto visando 

apreender suas especificações, o que provoca a construção de uma “imagem” do objeto. Sob a 

perspectiva do objeto, o conhecimento surge como uma difusão das especificações do objeto, 

uma transcendência de seu âmbito equivalente à transcendência do sujeito sobre ele, porém, 

que se torna preponderante sobre o sujeito porque a imagem do objeto nele age como seu 

determinante.  O conhecimento então se configura como o reflexo desta imagem, que está 

situada entre o sujeito e objeto (HESSEN, 2000).

Assim, o conhecimento é uma abstração íntima e pessoal referente a algo que foi 

experimentado  ou  vivenciado  (e  não  interpretado)  por  alguém  (SETZER,  1999),  uma 

abstração incompleta da realidade objetiva, consistindo apenas no que se aprendeu até um 

certo ponto a partir da coerência (representada pela ordem, beleza e harmonia) que se busca 

nesta  realidade  (BOHM,  2005),  ou  ainda,  “uma  determinação  do  sujeito  pelo  objeto” 

(HESSEN, 2000, p. 18).

Para que esta determinação ocorra,  é fundamental o concurso das categorias,  “os 

conceitos primitivos mais gerais com que tentamos definir  os objetos”,  “as determinações 

mais gerais dos objetos, as estruturas objetivas do ser” (HESSEN, 2000, p. 90-91), estruturas 

do pensamento humano que têm estreita relação com as ontologias. O conhecimento possui 

então  três  elementos  fundamentais  e  interdependentes:  sujeito  (perspectiva  psicológica), 

“imagem” (perspectiva lógica) e objeto (perspectiva ontológica) (HESSEN, 2000, p. 20).
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Todo processo de conhecimento possui uma dimensão tácita, além de uma explícita 

(POLANYI,  2009).  O  conhecimento  tácito  é  personalizado  e  difícil  de  formalizar  para 

compartilhar, enquanto o explícito é expresso por caracteres para compartilhar, formando uma 

relação interdependente baseada em quatro estágios sucessivos: Socialização (transformação 

do  conhecimento  tácito  em  tácito),  Externalização  (tácito  em  explícito),  Combinação 

(explícito em explícito) e Internalização (explícito em tácito) (NONAKA; KONNO, 1998).

O  conhecimento  tácito  tem uma  dimensão  técnica,  representada  pela  capacidade 

individual  de  realizar  atividades  específicas  (o  “know-how”,  o  “saber  como”),  e  uma 

cognitiva, representada pelas crenças, ideias, valores, modelos mentais etc. que possibilitam a 

percepção individual do mundo (NONAKA; KONNO, 1998). Para Balceiro (2004), por ser 

uma habilidade, o “saber como” se constrói pelo aprendizado e pela experiência, no dia a dia, 

embora não deva ser desvinculado da teoria porque ambos são igualmente importantes.

Para  Virtanen  (2013),  todo  conhecimento  se  insere  em  um  domínio  cujas 

extremidades  são ocupadas,  de  um lado,  pelo conhecimento tácito  (não codificado)  e,  no 

outro, pelo conhecimento explícito (codificado). Desta maneira, o conhecimento se manifesta 

em diferentes  tipos  e  formas,  um  continuum que  parte  do  não  codificado  ao  claramente 

codificado e que permite a uma determinada forma de conhecimento se transformar em outra 

de acordo com o contexto e o valor que esta transformação agrega (ISO, 2018).

Em acordo com este continuum, Scharmer (2001) afirmou existir uma força entre o 

conhecimento tácito e explícito, que denominou de conhecimento auto transcendente. Por se 

tratar de um conhecimento potencial, o autor supracitado sugere então que o conhecimento 

tácito se divide em tácito incorporado (conhecimento em uso) e tácito ainda não incorporado 

(conhecimento auto transcendente), conforme apresentado no Quadro 8:

Quadro 8 – Uma epistemologia sobre o conhecimento

EPISTEMOLOGIA
CONHECIMENTO

EXPLÍCITO
TÁCITO 

INCORPORADO
AUTO TRANSCENDENTE

Tipo de 
conhecimento

Conhecimento sobre 
coisas

Conhecimento sobre fazer 
coisas

Conhecendo sobre as origens do 
pensamento para fazer coisas

Dados Realidade observada Realidade legitimada Realidade ainda não legitimada

Tipo de experiência Observação Ação Estética ou pura

Relação ação-
reflexo

Reflexão sem ação Reflexão sobre a ação Reflexão em ação

Realidade Correspondente Produzindo realidade Presenciando a realidade
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Critério de 
realidade

“Pode ver isto?” “Pode produzir isto?” “Pode presenciar isto?”

Perspectiva
Externa (visão sobre a 

realidade objetiva)
Interna (visão sobre a 
realidade legitimada)

Externa e interna (visão sobre a 
realidade ainda não legitimada)

Relação sujeito-
objeto

Separação Unidade (após ação) Unidade (em ação)

Fonte: adaptado de Scharmer (2001). 

A proposta  da  existência  de  um conhecimento  auto  transcendente  e  consequente 

divisão no conhecimento tácito parece uma decorrência do próprio ato de conhecer, que, 

via de regra, não é um ato simples, mas consiste numa multiplicidade de atos. A 
consciência cognoscente deve, por assim dizer, rondar seu objeto afim de realmente 
apreendê-lo.  Ela  relaciona  seu  objeto  a  outros,  compara-o  com  outros,  tira 
conclusões e assim por diante (…) Sempre se trata de um conhecimento mediato, 
discursivo.  Esta  expressão  é  especialmente  pertinente,  pois  a  consciência  que 
conhece move-se, de fato, para lá e para cá (HESSEN, 2000, p. 70).

A partir da análise da relação entre sujeito e realidade, outra distinção pode ser criada 

em relação ao conhecimento. Assim, há o “conhecimento por familiaridade”, o conhecimento 

de coisas, no qual a relação entre sujeito e realidade é direta por intermédio da experiência, 

um conhecimento que só pode ser transferido indiretamente, por meio de um processo de 

externalização. Por outro lado, há o “conhecimento proposicional”, o conhecimento sobre as 

coisas, no qual a relação entre sujeito e realidade é indireta por intermédio de enunciados e 

proposições  materializados por  meio de  artefatos e  mentefatos.  Por  suas características,  o 

conhecimento proposicional pode ser transferido porque a proposição é a maneira como um 

conhecimento é comunicado (ZAGZEBSKI, 2008) (SOUZA; OLIVEIRA, 2020).

Para Tsui (2005) o conhecimento em uma organização é resultado da interação entre 

pessoas,  processos,  conteúdos e  tecnologias  da informação e comunicação,  enquanto para 

Nissen (2006) são as pessoas que desempenham o papel principal nos processos. Sendo assim, 

a forma como os indivíduos são estimulados a compartilhar seus conhecimentos pode definir 

como será o fluxo de conhecimento no contexto organizacional (SUGAHARA, 2019). Isto 

pressupõe uma gestão do conhecimento a nível organizacional como forma de aproveitá-lo.

A partir então de uma análise de cem conceitos referentes a vinte e três domínios de 

conhecimento distintos (que incluíam, por exemplo, Administração, Biblioteconomia, Ciência 

da Informação, Gestão da Informação e Tecnologia da Informação), Girard e Girard (2015) 

conceituaram a Gestão do Conhecimento como um processo de criar, compartilhar, usar e 

gerenciar o conhecimento e a informação em uma organização, que “visa criar as condições 
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para que as aprendizagens individual e coletiva sejam dinamicamente articuladas em prol do 

alcance dos objetivos organizacionais” (CARVALHO; NASSIF, 2020, p. 24).

Assim como a Ciência da Informação, a Gestão do Conhecimento é multidisciplinar, 

recebendo  influências,  dentre  outras,  da  Administração  e  Ciência  da  Computação,  e 

estabelecendo relações com a aprendizagem e cultura organizacionais,  as comunidades de 

prática, a estratégia, a motivação e a vantagem competitiva (ÁLVARES et al, 2020).

Vale ressaltar, porém, que se o caráter multidisciplinar da Gestão do Conhecimento 

amplia  suas  possibilidades,  há  limites  para  suas  potencialidades.  Assim,  não  é  possível 

desenvolver soluções de gestão de conhecimento que se possam aplicar uniformemente em 

qualquer  contexto,  o  que  implica  na  adoção  de  medidas  próprias  (e  que  considerem  a 

realidade na qual serão adotadas) para implementar estas soluções. Visando o sucesso desta 

empreitada,  é  fundamental  ainda que sejam contempladas nestas  soluções  funcionalidades 

para  i)  adquirir  novos  conhecimentos,  ii)  aplicar  o  conhecimento  disponível,  iii)  reter  o 

conhecimento disponível e iv) tratar o conhecimento obsoleto ou desnecessário (ISO, 2018).

Informação e conhecimento têm uma estreita relação que se configura sob a forma de 

um contínuo processo de transformação individual e social, provocado por agentes internos ou 

externos importunadores e determinados por nossa própria estrutura. Porém, há uma diferença 

conceitual significativa entre estes termos quando se considera seu emprego: ao contrário do 

conhecimento em si, informação é um conhecimento cuja utilização ou aplicação ainda não 

foi desencadeada por uma experiência ou prática. (OLIVEIRA, 2005).

As  tecnologias  de  informação  e  comunicação  atuais  estimulam  o  fluxo  de 

informações, suscitando a formação de redes de conhecimento, redes de natureza social onde 

há grande interação e cooperação interpessoal em prol da criação, reunião, compartilhamento 

e aprimoramento de conhecimentos que favoreçam a criação de parcerias de benefício mútuo, 

melhoria da comunicação e tomada de decisões a partir de práticas e políticas de comum 

acordo entre seus integrantes (CREECH; WILLARD, 2001) (TOMAÉL, 2008).

No contexto  de  uma rede  de  conhecimento,  um nó simboliza  um repositório  de 

conhecimento  singular,  enquanto  suas  ligações  simbolizam  vínculos  que  propiciam  a 

existência  de  fluxos  de  conhecimento  entre  os  nós  (TOMAÉL,  2008),  que  oferecem 

oportunidades  de  criação  de  espaços  virtuais  ou  reais  favoráveis  ao  desenvolvimento  de 

projetos em colaboração e devem contemplar os conhecimentos tácito e explícito (CREECH; 

WILLARD, 2001).
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Existem diferentes modelos de redes de conhecimento, como as alianças estratégicas 

no  setor  privado,  que  são  acordos  intencionais  de  colaboração  entre  organizações  que 

possuem  interesses  em  comum,  e  redes  internas  de  gestão  do  conhecimento,  que  se 

desenvolvem mediante a apuração do conhecimento junto a especialistas e que oferecem um 

ambiente propício para compartilhá-lo e, assim, maximizar o conhecimento individual para 

agregá-lo aos objetivos organizacionais (TOMAÉL, 2008).

Um exemplo de rede de conhecimento que vale destacar é a comunidade de prática, 

um grupo formado por voluntários com o objetivo de aprimorar as habilidades individuais 

através da comunicação interpessoal e  compartilhamento de informações e conhecimentos 

especializados que propiciem o surgimento de novos processos e ideias (TOMAÉL, 2008). 

Para  Davenport  e  Hall  (2002),  comunidades  de  prática  contribuem em três  domínios  em 

relação  ao  conhecimento  organizacional,  porém,  ao  analisarem  cento  e  quarenta  e  duas 

organizações  da  América  do  Norte,  Bourouni,  Noori  e  Jafari  (2014)  concluíram  que  a 

influência  destas  comunidades  pode  não  ser  suficiente  para  melhorar  o  desempenho  de 

organizações baseadas em projetos.

O primeiro domínio se refere ao “aprendizagem localizada” (situated learning), onde 

os participantes da comunidade devem aprender as atividades que precisam executar (e como 

utilizar artefatos necessários para isto) no contexto onde se fazem necessárias. O segundo se 

refere  à  “cognição  distribuída”  (distributed  cognition),  a  distribuição  cumulativa  do 

conhecimento  entre  artefatos  e  indivíduos  à  medida  que  as  atividades  comunitárias  são 

finalizadas. Por fim, o terceiro se refere à “análise do discurso e da conversação” (discourse 

analisys and conversation analisys), relacionado à comunicação (em especial à linguística) e 

que remete a como os participantes devem se comportar como um grupo profissional e, então, 

sustentar e reproduzir o conhecimento da comunidade (DAVENPORT; HALL, 2002).

Percebe-se  que  a  cognição  distribuída  pode  guardar  uma  estreita  relação  com o 

volume  de  informações  disseminadas  em  uma  rede  de  conhecimento  e  estimular  a 

preservação da memória/conhecimento organizacional. Para Dodebei (2014), quanto maior a 

amplitude  da  disseminação  de  informações,  mais  propícia  será  a  preservação  de  um 

determinado  conhecimento,  uma  vez  que  quanto  maior  for  sua  utilização,  maior  será  a 

probabilidade de se garantir que seja lembrado.

Em uma perspectiva mais ampla, a preservação da memória/conhecimento advém da 

seleção natural  (mediante uma informação encontrada  naturalmente,  ao acaso,  a  partir  de 
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vestígios) ou artificial  (mediante uma informação oriunda de um objeto ou conhecimento 

deliberadamente preservado), e pode ocorrer por meio de processos de lembrar (que reforçam 

uma importância e, portanto, a necessidade de preservar) ou esquecer (que podem revelar o 

desejo de se criar, recriar ou reciclar um objeto ou conhecimento) (DODEBEI, 2014).

Pode-se  imaginar  também  uma  aplicação  da  teoria  especial  do  conhecimento  à 

cognição  distribuída  ao  se  categorizar  os  conhecimentos  contidos  nos  artefatos  para 

disseminá-los. Para isto, conforme Hessen (2000, p. 92-93), deve-se considerar que os objetos 

são  “construídos  por  nossa  consciência  cognoscente  não  apenas  em  seu  ser-assim,  mas 

também em seu ser-aí”,  cujas  categorias  “aparecem como propriedades” e  são elaboradas 

quando “não apenas o pensamento, mas também a experiência” participa. Entretanto, 

Não se quer dizer  com isso que as  categorias  sejam reproduções adequadas  das 
propriedades dos objetos. Ao contrário, seguindo o que foi dito sobre o problema do 
sujeito e do objeto, podemos dizer que os objetos devem ser constituídos de modo 
que nos façam aplicar-lhes categorias determinadas. Deve haver, portanto, relações 
regulares entre o objeto e as categorias (HESSEN, 2000, p. 94).

Outro tipo de rede de conhecimento a ressaltar é a de melhores práticas, uma rede 

institucionalmente  constituída  com  o  intuito  de  desenvolver,  compartilhar  e  reutilizar 

conhecimentos  referentes  às  melhores  práticas  a  adotar  na  execução  das  atividades  que 

constituem um determinado trabalho. Basicamente, seu foco é a eficiência organizacional e, 

por este motivo, costumam receber apoio gerencial (TOMAÉL, 2008).

Para Tomaél (2008) as redes de conhecimento configuram-se nos mais comuns e 

importantes  ambientes  para  aquisição  de  conhecimento  no  contexto  organizacional,  e 

dependem  da  informação  para  se  movimentarem,  sustentarem  e  crescerem,  possuindo, 

portanto, as seguintes características principais:

 Conduzem-se através do compartilhamento de informações;

 Desenvolvem uma cultura cooperativa comum;

 Promovem  a  inovação  através  do  desenvolvimento  de  novos  processos  e 

ideias;

 Estruturam-se de maneira formal ou informal;

 Favorecem o aprimoramento de certas habilidades individuais e coletivas;

 Agregam  participantes  que  buscam  compartilhar  conhecimentos 

especializados.
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4.2.2 Aprendizagem individual e organizacional

Segundo Platão (427-347 a.C.), a alma precederia o corpo físico do homem que, 

antes de encarnar, teria acesso a determinados conhecimentos que bastariam ser relembrados, 

uma vez que já os dominava. Para Santomauro (2010), esta perspectiva (o inatismo) defendia 

que  os  indivíduos  nascem  com  certas  aptidões,  habilidades,  conceitos,  conhecimentos  e 

qualidades hereditárias, aprendendo por si mesmos desde que alguém os ajude a se organizar.

Discípulo de Platão, Aristóteles (384-322 A.C.) defendia uma ideia contrária a de seu 

mestre, afirmando que embora os indivíduos nasçam com a capacidade de aprender, precisam 

de  experiências  ao  longo  da  vida  para  que  se  desenvolvam (SANTOMAURO, 2010).  O 

conhecimento seria obtido, então, mediante o acúmulo de experiências progressivas que o 

refinariam ao se tornarem um hábito individual vivenciá-las. Esta perspectiva deu origem ao 

empirismo, ou seja, ao aprendizado mediante a experimentação, a prática.

As visões  de Platão e Aristóteles representam, respectivamente,  o  racionalismo e 

empirismo que  sustentaram as  discussões  filosóficas  subsequentes  sobre  a  aprendizagem. 

Segundo Sternberg (2008), a visão de Aristóteles induz a se realizar investigações empíricas 

da Psicologia, enquanto a visão de Platão prenuncia o uso do raciocínio como meio de se 

desenvolver a teoria,  estabelecendo uma relação dialética onde o racionalismo é a tese,  o 

empirismo, sua antítese, e a síntese pode ser representada pela Psicologia Cognitiva, ou seja, o 

estudo de como as pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre as informações.

No século XVIII, Kant (2001) reconheceu o empirismo como meio de se buscar o 

conhecimento, que seria formado pela combinação das impressões dos sentidos obtidas na 

experiência vivenciada e capacidade individual de aprender (influenciada pelo espaço e tempo 

concernentes ao indivíduo) a partir dos sentidos por esta estimulados, traduzindo-se em uma 

visão  arbitrária,  conceitual  e  generalista  sobre  um  determinado  fenômeno,  aplicável  na 

maioria de suas manifestações e, portanto, passível de ser refutada.

Parece-nos, pois, apenas necessário saber, como introdução ou prefácio, que há dois 
troncos do conhecimento humano, porventura oriundos de uma raiz comum, mas 
para nós desconhecida, que são a sensibilidade e o entendimento; pela primeira são-
nos dados os objetos, mas pela segunda são esses objetos pensados (KANT, 2001, p. 
82).

Por sua vez, o Construtivismo de Jean Piaget (1896-1980) afirma que o indivíduo é 

um sujeito epistêmico, de características e potencialidades próprias que podem desenvolver-se 
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por meio de um contexto e ações interativas propícias ao aprendizado. Para Piaget (1990), o 

conhecimento é, então, algo construído gradativamente através da assimilação (integração de 

um novo conteúdo a um estágio prévio de conhecimento, modificando-o para estabelecer um 

estágio mais avançado) posterior a uma tentativa de explicar um novo conteúdo a partir do 

conhecimento prévio.

Contemporâneo  de  Piaget,  Lev  Vygotsky  (1896-1934)  elaborou  a  perspectiva 

sociointeracionista (ou socioconstrutivista), que defende a importância, para a aprendizagem, 

da  interação  através  da  linguagem;  dentre  seus  conceitos  principais,  encontra-se  a 

aprendizagem mediada: a aquisição do conhecimento dar-se-ia por meio de um intermediário, 

representado por um instrumento (algo físico, como uma ferramenta ou utensílio) ou um signo 

(algo, físico ou não, que represente alguma coisa diferente de si mesmo, como a linguagem). 

Desta forma, destaca-se a linguagem como recurso mediador “da representação da realidade, 

da significação e da organização do conhecimento” (MARTINES; ALMEIDA, 2021, p. 570).

De inspiração possivelmente construtivista, a teoria cognitiva de aprendizagem de 

David Ausubel (MOREIRA, 2010), elaborada ao longo da segunda metade do século XX e 

apoiada  em  uma  técnica  desenvolvida  por  Joseph  Novak,  diz  que  o  aprimoramento  do 

conhecimento se dá a partir dos conceitos que formam a estrutura cognitiva preexistente do 

indivíduo.  Para  Ausubel,  alguns  destes  conceitos  (denominados  “subsunçores”)  podem 

interagir significativamente entre si e com novas informações, refinando-se para, por si só ou 

pela construção de novos subsunçores, favorecer novos aprimoramentos do conhecimento.

A partir  do  exposto  até  aqui,  a  Teoria  da  Aprendizagem  Experimental  (KOLB; 

KOLB, 2013) parece representar uma perspectiva viável, a partir de suas proposições:

 A aprendizagem é melhor representada por um processo, e não seus resultados;

 Toda  aprendizagem  é  reaprendizagem,  onde  o  conhecimento  sobre  um 

determinado assunto eventualmente pode ser examinado, testado e aprimorado;

 Aprendizagem requer resolver um conflito causado por visões dialeticamente 

opostas  sobre  o  mundo.  Conflito,  diferenças  e  desacordo  movem o  processo  de 

aprendizagem;

 Aprendizagem é um processo holístico para adaptação ao mundo e resultante 

da  cognição  e  de  funções  integradas  do  indivíduo  –  pensamento,  sentimento, 

percepção e comportamento;
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 Aprendizagem é resultado da sinergia entre o indivíduo que aprende e o meio 

ambiente;

 Aprendizagem  é  um  processo  de  criação  e  recriação  de  conhecimento 

individual a partir do conhecimento social;

Para Kolb e Kolb (2013) a aprendizagem é um processo onde o conhecimento é 

criado a partir da transformação da experiência vivenciada, segundo as fases da Figura 2:

Figura 2 – O ciclo da aprendizagem experimental

Fonte: Kolb e Kolb (2013, p. 8).

Conforme  a  Figura  2,  a  aprendizagem  se  inicia  a  partir  da  vivência  de  uma 

experiência concreta (1) que estimule observações e reflexões sobre o que foi vivenciado (2). 

Se for o caso, ocorre em seguida a abstração dos resultados da experiência vivenciada, com a 

formação (ou aprimoramento) e generalização de conceitos (3), o que representa um novo 

conhecimento  –  passível  de  ser  futuramente  validado  ou  refutado  –  assimilado  pelo 

conhecimento individual preexistente (4), e que permitirão a vivências de novas experiências.

 Aprender  é,  portanto,  o  ato  de  aprimorar  o  conhecimento  a  partir  da  dialética 

comumente  estabelecida,  na  realidade  objetiva,  entre  a  coerência  almejada  e  incoerência 

percebida pelo indivíduo (BOHM, 2005).

Na  perspectiva  de  Antonello  e  Godoy  (2010)  o  aprendizado  é  intrinsecamente 

individual  e  interpessoal,  pode  ser  positivo  ou  negativo  dependendo  do  referencial,  não 
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provoca  necessariamente  uma mudança  de  comportamento  e  representa  um processo  que 

constitui a base da aprendizagem organizacional através das seguintes perspectivas:

A perspectiva psicológica, que contém três visões teóricas:

a) comportamental/processamento da informação, que possui duas vertentes:

A primeira acredita que esta se dá pela codificação de inferências sobre o percurso 

histórico das organizações, suas rotinas e os comportamentos que as conduzem, apoiando-se 

na Psicologia Cognitiva e noção psicodinâmica de que o aprendizado é influenciado pelo 

passado.  A segunda a  percebe como um fenômeno emergente da  interpretação e  resposta 

(explícita  e  de  domínio  público)  a  uma  informação  interna  ou  externa  (quantitativa  ou 

qualitativa) à organização, e não reduzida a um indivíduo, grupo ou comportamento.

b)  construção social,  que  acredita  na  aprendizagem como resultado  das  relações 

interpessoais a partir de situações concretas nas quais as pessoas interagem, valorizando mais 

a importância do contexto social onde estas situações ocorrem que os princípios cognitivos 

relativos a aspectos individuais e sociais envolvidos. Para Santos (2008), o conhecimento é 

uma  construção  social  cuja  objetividade  não  implica  em sua  neutralidade,  o  que  suscita 

questionamentos sobre a própria realidade que busca representar e descrever.

c)  psicologia  aplicada,  que  propõe  a  aprendizagem  através  da  experiência 

vivenciada, que induz a questionamentos espontâneos ou programados com ênfase na solução 

de problemas.

A perspectiva sociológica, que acredita que a aprendizagem não ocorre na mente do 

indivíduo, mas sim a partir de seu convívio social e tendo a prática como fator preponderante. 

Neste  sentido,  Gherardi  e  Nicolini  (2001)  propõem  o  termo  learning-in-organizing,  o 

aprendizado obtido pela prática inserida em um processo social que não distingue fronteiras 

entre as organizações ou entre estas e a sociedade, e que se torna possível graças a dois fatores 

fundamentais: participação e reflexividade.

Para  Gherardi  e  Nicolini  (2001),  a participação  é  a  capacidade  de  vivenciar 

socialmente a prática como um elemento fundamental no aprendizado, não apenas a prática 

em si, mas também sua lógica, a compreensão sobre o que se pratica. Para Antonello e Godoy 

(2010), a participação esclarece que o aprendizado ocorre na mente e através do convívio 

social,  não distinguindo conteúdo de objeto ao considerá-los como algo único e unido ao 

ambiente.
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A reflexividade, para  Gherardi e Nicolini (2001), é a capacidade de se utilizar um 

conhecimento  para  codificar,  compartilhar  ou  inovar.  Para  Antonello  e  Godoy  (2010),  a 

reflexividade separa um conteúdo do conhecimento de seu respectivo objeto (um movimento 

contrário ao da participação, que os agrupa para compreendê-los) para obter conhecimento 

teórico a partir do tácito, o que permite sua normatização e posterior operacionalização.

Para  Antonello  e  Godoy (2010),  a  reflexividade  tem uma estreita  relação com a 

participação: quando esta se interrompe, aquela realiza um processo de feedback sobre ações 

relacionadas  a  conteúdos  dos  conhecimentos  em  questão,  refletindo  então  sobre  a 

possibilidade  de  encará-las  sob  outros  pontos  de  vista,  o  que,  por  fim,  dá  origem  à 

institucionalização do conhecimento.

A perspectiva  histórica,  que  acredita  na  capacidade  de  utilização  em  situações 

futuras do conhecimento elaborado no passado. Assim, através da elaboração e utilização de 

narrativas,  pode-se  apresentar  imagens  momentâneas  da  organização  que  oferecem 

alternativas  e  soluções  passadas  ainda  não  consideradas  no  presente,  estimulando  a 

reflexividade e aprendizagem. A ênfase desta perspectiva é, portanto, antes a elaboração de 

um registro histórico da experiência vivenciada que a descrição e análise do processo em si.

A perspectiva da Ciência da Administração, com duas visões pertinentes a esta tese:

a)  cognitiva  e  do  conhecimento,  que  considera  os  membros  da  organização  não 

apenas  como  indivíduos  detentores  de  conhecimento  racionalmente  elaborado  (e 

conscientemente  armazenado)  mediante  experiências,  mas  também  como  intérpretes  da 

realidade de acordo com seus respectivos sistemas cognitivos.

b)  aprendizagem  em  ação,  que  acredita  na  intervenção  organizacional  para  um 

aprender orientado e baseado na experiência (o “aprender fazendo”) como ponto de partida 

para os processos de aprendizagem, onde o conhecimento tácito assume papel importante.

A relação entre as aprendizagens individual e organizacional segundo as perspectivas 

acima descritas se encontra sintetizada no pensamento de Carvalho e Nassif (2020, p. 41-42):

o que se conhece sobre as organizações pode ser identificado e gerenciado através da 
observação da troca de interações cotidianas que ocorrem em um dado ambiente 
organizacional.  Isso  demonstra  que  as  ações,  as  decisões  e  as  interações  foram 
experienciadas  consensualmente  no  ambiente  organizacional  e  que  as  crenças  e 
padrões de comportamento, mesmo sendo próprios de seus membros, possibilitam 
que haja criação, registro e manutenção de conhecimentos. O que não se conhece no 
contexto organizacional, nessa perspectiva, diz respeito a tudo aquilo que ainda não 
foi  experienciado  no  ambiente  organizacional  e,  sobretudo,  tudo  aquilo  que  as 
crenças e os padrões de seus membros não permitem que sejam conhecidos.
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Os sucessivos questionamentos próprios de uma ciência em evolução como a Ciência 

da Informação e o dinamismo que sua interdisciplinaridade impõe incitaram o surgimento de 

novas perspectivas sobre a aprendizagem. Dentre elas a perspectiva sociocognitiva de Birger 

Hørland,  elaborada  a  partir  do  pressuposto  da  existência  de  diferentes  visões  cognitivas 

presentes  na Ciência da Informação e que foram influenciadas  pelo  desenvolvimento  das 

ciências cognitivas iniciado em meados dos anos 1950 na Psicologia (HØRLAND, 2002).

Afirmando que a maioria das visões cognitivas desenvolvidas até então apoiavam-se 

basicamente  em  um  i)  individualismo  metodológico,  ou  seja,  em  estudos  das  funções 

cognitivas individuais a partir de experimentos psicológicos e ii) racionalismo a partir das 

conexões  entre  modelos  mentais  e  neurais  inatos  aos  seres  humanos,  Hørland  (2002) 

estabeleceu uma aproximação entre cognição e sociedade através do conceito de comunidade 

discursiva, uma comunidade onde se dá um processo de comunicação ordenado e delimitado.

Para  Yeo (2007)  os  significados  existem apenas  na  experiência  humana  e,  desta 

forma, segundo Hørland (2002) os elementos informacionais (conceitos, sentidos, estruturas, 

necessidades, relevância,  entre outros) são elaborados em comunidades discursivas. Então, 

por analogia é possível dizer que uma comunidade de prática, um grupo de pessoas que têm 

objetivos  e  aprendizagem  comuns  para  compreender  o  mundo  de  maneira  semelhante 

(WENGER, 1998) (YEO, 2007), tem características de uma comunidade discursiva.

Neste  sentido,  Hørland (2002) reconhece  em sua proposta  uma continuidade dos 

estudos de Ingwersen (2001), que afirmou ser o estado cognitivo atual de um indivíduo o 

resultado das influências de seu passado e contexto social, e concebeu o princípio da múltipla 

referência ou polirepresentação, ou seja, a representação de um mesmo conceito a partir de 

diferentes estruturas cognitivas e a vinculação de diferentes conceitos sob a forma de uma 

rede conceitual sobre objetos de informação subjacentes.

O  processo  informacional  humano  ocorre  em  um  espaço  individual  dinâmico  e 

permeado de estruturas cognitivas/emocionais denominadas “modelo de mundo”, originado 

de experiências vivenciadas ao longo do tempo. Estas estruturas são capazes de interagir com 

outras  de  natureza  semelhante  por  meio  de  uma comunicação  baseada  em linguagem de 

sinais, que propiciam a transformação das mensagens que constituem em informação a nível 

cognitivo a partir da percepção e mediação do sujeito cognoscente (INGWERSEN, 1996).

A cognição social se refere a um conjunto de processos cognitivos (da percepção à 

tomada  de  decisão)  executados  segundo  a  capacidade  de  se  decodificar  intenções  e 
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comportamentos alheios para planejar ações ajustadas a considerações de ordem individual, 

econômica, moral e social (ARIOLI; CRESPI; CANESSA, 2018). Este conjunto de processos 

(em geral relativamente automáticos e inconscientes) é utilizado pelas pessoas para perceber, 

interpretar e aplicar informações sobre si mesmas e o mundo social (NURIUS, 2013).

O  pensamento  desempenha  um  papel  fundamental  na  cognição  social  ao  ser 

estimulado a desvendar o que há por detrás de fenômenos (objetivos ou subjetivos) que se 

repetem, estabelecendo duas relações: causa e efeito e fins e meios. A relação de causa e 

efeito  ocorre  quando  não  se  consegue  estabelecer  uma  correlação  entre  um determinado 

fenômeno e outros fenômenos já percebidos, analisados e incorporados à nossa estrutura de 

representações, uma falta de reconhecimento que nos incita a buscar uma explicação (causa) 

para o fenômeno (efeito) pela falta de conhecimento que a situação demonstra. Por sua vez, a 

relação  entre  fins  e  meios  surge  da  crença  em que  intenções  (meios)  e  seus  decorrentes 

propósitos (fins) são os responsáveis pela ocorrência de fenômenos, fazendo-nos buscar o que 

se desenrola nos bastidores de suas manifestações (MOSCOVICI, 2007).

4.2.3 Organização e representação do conhecimento e da informação

Considerando  a natureza e qualidade dos processos e sistemas de organização do 

conhecimento utilizados para organizar e representar documentos, a temática abordada nesta 

tese apoia-se nos termos  organização do conhecimento/da informação e  representação do 

conhecimento/da informação, que são intrinsecamente relacionados à Ciência da Informação 

(HØRLAND, 2008). Para Martins (2014), porém, não é possível iniciar uma discussão sobre 

estes  termos  sem  considerar  a  ambiguidade  presente  entre  os  termos  organização e 

representação, que evocam uma grande variedade de conceitos.

Para Martins (2014) organizar é um processo contextual inerente à condição humana e 

que  busca  estabelecer  uma  ordem  para  que  se  possa  compreender  e  atingir  resultados 

pretendidos  e,  desta  forma,  representar  é  manifestar  a  organização  de  um  determinado 

contexto a partir de uma percepção e significação perante o pensamento humano. Importante 

mencionar que, para Yeo (2007), não é possível se ter uma representação perfeita porque a 

mesma sempre é limitada pelo sistema representacional que for utilizado para isto.

No contexto informacional, para Bräscher e Café (2010) organizar é um processo que 

compreende, através da linguagem, a descrição física (as características do suporte material da 
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informação) e o conteúdo (o conhecimento contido na informação) de objetos informacionais, 

enquanto representar  é  explicitar  o  conjunto de  elementos  descritivos  que  constituem um 

objeto informacional, ou seja, a representação da informação é resultante de sua organização. 

Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, 
pressupõem representações (…) a informação que recebemos, e a qual tentamos dar 
um significado, está sob seu controle e não possui outro sentido para nós além do 
que elas dão a ele (MOSCOVICI, 2007, p. 40).

As representações se constituem em instrumentos para ordenar e hierarquizar uma 

estrutura social e identificar o grupo ou esfera social que as produziu e utiliza, criando uma 

relação  entre  representante  e  representado.  No  contexto  informacional,  as  representações 

empregadas na recuperação e transferência da informação são elaboradas a partir de ações 

sociais e reflexos de culturas, ideologias, teorias e contextos históricos, oferecendo (embora se 

aproximem  de  uma  realidade)  a  possibilidade  de  interpretações  variadas  (MORAES; 

ARCELLO, 2000).

As representações são  baseadas em ações sociais,  refletem momentos históricos, 
teorias,  ideologias  e  culturas  e,  embora  se  aproximem  da  realidade,  podem  ter 
'leituras' diversas. O mercado de informações exige que haja equivalência formal nas 
representações para que haja um constructor sociocultural. A representação não deve 
alterar  o  objeto  representado  mas  isto  torna-se  impossível  na  medida  em que a 
representação é uma 'leitura' do objeto (MORAES; ARCELLO, 2000, p. 9).

As  representações  têm  duas  funções  básicas:  i)  tornar  convencionais  objetos, 

pessoas e acontecimentos com os quais se deparam, formatando-os e categorizando-os para 

que gradativamente sejam reconhecidas como modelos de certos tipos, distintos e partilhados 

por um grupo de pessoas, e ii) prescrever um conjunto de sistemas e imagens previamente 

elaborados,  um  estrato  da  memória  coletiva  que  reflete  um  conhecimento  anterior  que 

influencia ativamente nosso pensar e agir no presente (MOSCOVICI, 2007, p. 36).  Assim, “a 

finalidade de todas as representações é tomar familiar algo não-familiar, ou a própria não-

familiaridade” (MOSCOVICI, 2007, p. 54).

Se  organizar  a  informação  para  representá-la  é  uma  forma  de  compreendê-la  e 

possibilitar que se atinja determinados objetivos, isto corrobora a ideia de que a informação é 

um fator de redução de incertezas no processo decisório (FERNANDES, 2018) e reforça a 

necessidade  de  se  organizá-la  porque,  para  Capurro  (2003),  quanto  maior  o  volume  de 

informação disponível, maior a incerteza. Assim, de um modo geral as representações são 

uma forma de se estabelecer um controle do comportamento individual, ao induzir à filtragem 

das informações que se encontram disseminadas no meio ambiente (MOSCOVICI, 2007).
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Analisando-as sob a perspectiva de um objeto de uma teoria social  (a Teoria das 

Representações Sociais), as representações são fruto da diversidade e imprevisibilidade de 

atitudes, fenômenos e indivíduos e procuram “descobrir como os indivíduos e grupos podem 

construir  um  mundo  estável,  previsível,  a  partir  de  tal  diversidade”.  Neste  intuito,  as 

representações se constroem pelo emprego do pensamento social, que se utiliza intensamente 

de suspeições para buscar causalidades através da decodificação de signos presentes em nosso 

ambiente social (MOSCOVICI, 2007, p. 79-80).

Considerando então a diversidade de “modelos de mundo”, a cognição social e o 

papel desempenhado pelo pensamento ao ser estimulado a oferecer respostas aos fenômenos 

que se manifestam interna ou externamente aos indivíduos, tem-se dois modelos básicos de 

representação: o primeiro diz respeito a uma ideia corrente, que expressa uma faceta de nosso 

conhecimento adquirido a partir de estímulos que nos propiciaram obter respostas, enquanto o 

segundo diz respeito a uma ideia proposta, com a qual nosso conhecimento adquirido não 

consegue  estabelecer  uma correlação,  o  que  termina  por  estimular  o  pensamento  a  obter 

respostas. Desta forma, “as representações são elos mediadores entre a causa real (estímulo) e 

o efeito concreto (resposta)” (MOSCOVICI, 2007, p. 99).

As representações possuem uma estreita ligação com a verdade do conhecimento, um 

conceito  relacional  que  afirma  que  um conhecimento  é  verdadeiro  quando  seu  conteúdo 

representa  efetivamente  algumas  ou todas  características  de  um determinado  objeto,  “um 

relacionamento do conteúdo do pensamento, da 'figura', com o objeto”. Neste sentido, vale 

dizer  que  “mesmo  quando  o  conhecimento  é  codificado,  ele  nunca  pode  ser  capturado 

completamente,  quaisquer  que  sejam  os  recursos  investidos”  (ISO  30.401:  2018,  p.  16, 

tradução do autor). Não basta dizer, porém, que um conhecimento é verdadeiro, e sim ter a 

certeza de que ele é verdadeiro, o que sugere a necessidade de se definir critérios para atestar 

isto (HESSEN, 2000).

Afirmando que o conhecimento surge na intersubjetividade, Arboit (2014) afirma que 

o ato de organizar e representar é forçosamente ideológico, retratando diversos pontos de vista 

e, por isto, documentos, informação e conhecimento não podem ser tratados efetivamente sem 

considerar o diálogo que criam com o mundo em seus aspectos contextuais ou isolados do 

enfoque ideológico que permeia o processo de sua elaboração.

Para Barité (2015), a Organização do Conhecimento é uma área de conhecimento de 

formação recente, que estuda leis, princípios e procedimentos utilizados para se estruturar um 
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conhecimento  especializado  sobre  uma  disciplina  e  com  a  finalidade  de  representar  e 

recuperar de maneira eficiente a informação contida em documentos quaisquer. Para Sales 

(2021, p. 33), na Organização do Conhecimento há duas abordagens distintas, a Tradicional e 

Alternativa,  que  através  de  seus  aspectos  podem  estabelecer  inter-relações  de 

complementaridade,  e  não  de  antagonismo.  Desta  forma,  não  há  preponderância  de  uma 

abordagem  sobre  a  outra,  ou  mesmo  demérito  ou  detrimento:  seus  aspectos  podem  se 

manifestar isolada ou conjuntamente, de acordo com o contexto. A Figura 3 apresenta estas 

abordagens sob a forma de uma aplicação de forças (destacando-se alguns de seus aspectos 

marcantes) cuja força resultante é a organização de um domínio de conhecimento qualquer:

Figura 3 – Abordagens da Organização do Conhecimento

Fonte: adaptado de Sales (2021).

As possíveis inter-relações de complementaridade entre os elementos presentes nas 

abordagens citadas na Figura 3 relacionam-se aos resultados obtidos por Weiss e  Bräscher 

(2014), que, a partir de uma pesquisa que visava caracterizar uma perspectiva pragmática que 

pudesse  ser  aplicada  à  organização  do conhecimento,  apontaram a  informação  como um 

fenômeno construído, a inconstância de sua qualidade e, como os conceitos, sua ocorrência 

em  variados  e  diferenciados  contextos;  a  importância  da  prática  para  a  construção  de 

significados e da interação para a validação. Desta forma, “este conjunto de ideias é aplicado 

(…) a todo e qualquer sistema de organização do conhecimento” (ALMEIDA, 2021, p. 673), 

e assim, adotando uma perspectiva pragmática, os sistemas de organização do conhecimento:

podem contribuir para uma comunicação efetiva, ao possibilitar a compreensão dos 
diferentes pontos de vista presentes numa comunidade discursiva e não optar por um 
como  sendo  o  melhor  para  representar  uma  realidade  que  é,  por  natureza, 
heterogênea (WEISS; BRÄSCHER, 2014, p. 698).
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A respeito das perspectivas sobre o conhecimento desenvolvidas pela Organização do 

Conhecimento,  Hørland  (2020)  ressalta  a)  a  praticidade  (a  busca  do  equilíbrio  entre  o 

conhecimento adequado e útil de um assunto e pela estabilidade, evitando-se reclassificá-lo) e 

b) o consenso em torno de seu conteúdo, que se constrói por meio da c) análise de cada tópico 

deste  segundo seus  conceitos básicos  e  consequente d)  síntese dos  elementos  e  conceitos 

relevantes para descrever o conhecimento em questão.

A busca  pelo  consenso  é  um  fator  central  na  organização  e  representação  da 

informação e do conhecimento, porém, a perspectiva da Análise de Domínio estabelece um 

contraponto  ao  consenso  ao  afirmar  que  existem  diferentes  pontos  de  vista  sobre  um 

determinado  domínio  de  conhecimento.  Isto  é  fruto  da  diversidade  de  comunidades  com 

interesse no mesmo objeto e, por consequência,  haveria diferentes níveis de consenso em 

alguns domínios de conhecimento quando comparados a outros (HØRLAND, 2017).

Enquanto objeto de estudo da Análise de Domínio, um domínio é uma estrutura de 

conhecimento  delimitado  e  elaborado  social  e  teoricamente  por  um  grupo  reunido  por 

compromissos ontológicos e epistemológicos (HØRLAND, 2017), e que decorre da aplicação 

de uma atividade fundamental para a Organização do Conhecimento: a categorização, que 

permite a identificação dos aspectos comuns que possibilitam agrupar coisas semelhantes e 

separar as diferentes (GUIMARÃES, 2014). Um domínio se constitui na “unidade de análise” 

que  fundamentará  a  elaboração  de  sistemas  de  organização  do  conhecimento 

(ALBUQUERQUE; QUINTANA, 2021, p. 727).

Pressupondo  a  existência  de  comunidades  discursivas,  os  domínios  podem  se 

estabelecer por meio de onze abordagens, as quais se destaca i) esquemas de classificação de 

categorias e conceitos, representando suas inter-relações lógicas e semânticas, ii) tipologia 

documental, iii) discursos e terminologias, que suscitam linguagens de uso específico e bases 

de dados semânticos para organizar palavras, enunciados e textos e iv) estudos de usuários, 

visando identificar necessidades informacionais (HØRLAND, 2002) (GUIMARÃES, 2014).

A Figura 4 apresenta a Organização/Representação do Conhecimento/da Informação 

segundo suas finalidades e inter-relações:
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Figura 4 – Organização/Representação do Conhecimento/da Informação

Fonte: Bräscher e Café (2010, p. 7).

Buscar  a  organização/representação  do  conhecimento/da  informação  é, 

fundamentalmente, buscar a redução da entropia. Para Ospanova (2013) a entropia é uma 

medida da desordem de um sistema, e a informação, de sua ordem, onde cada acréscimo de 

informação o expõe mais  à  entropia,  induzindo-o a se  reorganizar.  Assim,  Werndl  (2011) 

afirma que no contexto da Teoria da Informação quanto maior a incerteza, maior o potencial 

de ganho ao removê-la, mas, para Santos (2008), há um custo associado a este acréscimo.

Outra ressalva importante  é  a respeito  da mesclagem de documentos  em grandes 

bases de dados utilizadas por sistemas de organização do conhecimento, atividade que pode 

oferecer riscos de perda de informações sobre significados implícitos em contextos passados 

porque “Quanto maior o grau de fusão, maior também a perda de informações implícitas. Os 

Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) devem se desenvolvidos para lidar com 

essa perda de informações implícitas, tornando-as explícitas através da semântica de bancos 

de dados” (HØRLAND, 2002, p. 445).

Organizar  e  representar  o  conhecimento  e  a  informação  podem ser  considerados 

também como fatores no ciclo da informação de Le Coadic (1996), que se compõe de três 

processos mutuamente conduzidos: construção (produção), comunicação (disponibilização) e 

uso (consumo da informação), onde emerge a importância do registro, suas conceituações, 

características,  finalidades  e  representações,  como  os  documentos.  Desta  forma,  segundo 

Robredo (2004), para se obter o domínio da informação é preciso, entre outras etapas:
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 Identificar e analisar o conteúdo informacional dos documentos ou suportes da 

informação e do conhecimento registrados;

 Organizar logicamente os dados, a informação e o conhecimento identificados 

e analisados na etapa precedente;

 Codificar  o  que  foi  organizado  na  etapa  precedente,  para  permitir  seu 

processamento computacional e armazenamento digital organizado e seguro, além da 

contínua atualização de bases de dados e conhecimentos;

 Utilizar mecanismos de busca capazes de converter questões e solicitações de 

informação dos usuários em linguagem codificada compatível com a linguagem de 

codificação empregada na etapa precedente;

 Identificar os documentos que contêm os dados, informações e conhecimentos 

referentes às questões e solicitações de informação realizadas;

 Localizar  imediatamente  os  documentos  obtidos  na  etapa  precedente, 

permitindo seu acesso e consulta física ou virtual.

Portanto,  a  Organização/Representação  do  Conhecimento/Informação  representam 

atividades inseridas na Gestão do Conhecimento e da Gestão da Informação a partir de fluxos 

informacionais, “o meio em que o trinômio dados, informação e conhecimento percorre para 

chegar aos sujeitos organizacionais de uma organização e, que por sua vez, necessitam destes 

para realizarem suas atividades e tarefas e efetuarem suas ações, dentre elas a tomada de 

decisão” (VALENTIM; SOUZA, 2013). Desta forma, considerando o que foi exposto nesta 

subseção, pode-se afirmar então que um sistema de organização do conhecimento:

é um termo genérico usado para se referir a uma ampla gama de itens (por exemplo, 
cabeçalhos de assuntos, tesauros, esquemas de classificação e ontologias), que foram 
concebidos com relação a diferentes fins, em distintos momentos históricos. Eles são 
caracterizados por diferentes estruturas e funções específicas, formas variadas de se 
relacionar com a tecnologia e usados em uma pluralidade de contextos por diversas 
comunidades. No entanto, o que todos têm em comum é que foram concebidos para 
apoiar a organização do conhecimento e da informação, de forma a tornar mais fácil  
a sua gestão e recuperação (MAZZOCCHI, 2018, p. 54, tradução do autor).

é  um esquema que modela uma estrutura (ou  seja,  elementos e  relacionamentos 
mútuos) de um conjunto organizado de conhecimento. O apoio aos processos de 
organização  do  conhecimento  e  acesso  ao  conhecimento  é  a  função  básica  do 
sistema  de  organização  do  conhecimento. Um  conceito  é  o  elemento  estrutural 
básico  do  sistema  de  organização  do  conhecimento. Um  vocabulário,  isto  é,  a 
expressão  formal  de  conceitos,  forma  o  núcleo  da  representação  física  de  cada 
sistema de organização do conhecimento. O vocabulário é utilizado para expressar a 
semântica e a sintaxe do todo organizado ou, se for o caso, as regras que definem 
como uma estrutura  deve  ser  usada  (BRATKOVÁ; KUCEROVÁ, 2014,  p.  8-9, 
tradução do autor).
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Os  sistemas  de  organização  do  conhecimento  têm  tipologias  próprias.  Segundo 

Mazzocchi (2018, p. 58-59), uma das tipologias mais abrangentes é a de  Souza, Tudhope e 

Almeida (2012), que apresenta uma tipologia desenvolvida em torno de estruturas, domínios 

de aplicação e casos de uso que formam quatro grupos: i) textos não estruturados (como, por 

exemplo, os resumos), ii) listas de conceitos e/ou termos que se refiram a estruturas simples e, 

em  geral,  alfabéticas  (como  os  dicionários  e  glossários),  iii)  estruturas  de  conceito  e 

relacionamento (como as ontologias) e iv) estruturas de conceito, relacionamento e  layout 

(como os modelos de dados ou entidade-relacionamento). A Figura 5 apresenta os elementos 

que constituem esta tipologia:

Figura 5 – Tipologia dos Sistemas de Organização do Conhecimento

Fonte: Souza, Tudhope e Almeida (2012, p. 182).

Nesta tipologia, merece destaque os modelos de referência (Reference Models):

Um  modelo  de  referência  apresenta  um  tipo  de  padrão  de  modelo  para  uma 
determinada classe de aspectos. Pode ser usado para derivar um modelo específico 
ou para fins de comparação (GRAEBER; KUTSCHA, 2008, p. 943, tradução do 
autor).
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Um  modelo  de  referência  descreve  tipos  de  entidades  ou  domínios  e  seus 
relacionamentos,  incluindo  uma  descrição  do  problema  que  ele  resolve  e  as 
preocupações das partes interessadas que precisam que o problema seja resolvido. 
Um  modelo  de  referência  visa  promover  a  compreensão  de  uma  classe  de 
problemas, não fornecer soluções específicas para esses problemas, sendo agnóstico 
em termos de tecnologia. Além disso, um modelo de referência fornece uma visão 
mais  completa  ou  modelos  para  a  configuração  geral  e  sua  implementação  de 
domínio (SOARES et al., 2021, p. 31, tradução do autor).

Recorrendo-se novamente à perspectiva de Kotnour (1999), que indica que as lições 

aprendidas se configuram também como um instrumento para compartilhar o conhecimento 

que  representam,  espera-se  que  os  grupos  da  tipologia  apresentada  na  Figura  5  possam 

oferecer uma fundamentação teórica que favoreça a  estruturação de um registro de lições 

aprendidas,  um  instrumento  para  implementar  o  compartilhamento  de  eventuais 

conhecimentos obtidos na prática da gestão de projetos pelas organizações em geral.

4.3 Documento e registro

A terminologia  relacionada ao  termo  documento oferece  diferentes  conceituações 

diante da própria diversidade de perspectivas que foram elaboradas a respeito e que são, por 

sua  vez,  fruto  de  variados  campos  do  conhecimento  humano  que  dele  se  utilizaram  no 

desenvolvimento  de  suas  próprias  epistemologias  e  aplicações  (BUCKLAND,  2018). 

Portanto,  sem o intuito  de elaborar  um conceito  genérico  para este  termo,  apresenta-se a 

seguir algumas considerações que buscam conceituá-lo diante do objeto de estudo desta tese.

Em seu intuito de descobrir, selecionar, descrever, representar, organizar e recuperar 

conceitos e conhecimentos em contextos variados, a Organização do Conhecimento direciona 

seu  foco  de  atuação  para  os  documentos,  advindo  daí  a  importância,  neste  campo  do 

conhecimento, de se compreender a natureza destes. Desta forma, etimologicamente falando, 

este termo latino se origina do verbo docere, “comprovação”, “ensinamento”, “instrução”, e 

do sufixo -mentum, que faz referência a um objeto não-abstrato (BUCKLAND, 2018).

Para Briet (1951) um documento é qualquer índice concreto ou simbólico preservado 

ou gravado para comprovar, reconstituir ou representar um fenômeno físico ou intelectual. 

Para  Buckland  (2018)  o  substantivo  documento se  refere  exclusivamente  a  um  registro 

(realizado em papel  ou meio  eletrônico)  textual  ou  gráfico,  de  sentido  comprobatório  ou 
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instrutivo,  enquanto  o  verbo  documentar  (alguma  coisa)  significa  criar  registros 

comprobatórios ou didáticos sobre alguma coisa ou algum processo.

Para Almeida e Torres (2013), um documento é um instrumento de preservação e 

compartilhamento  da  cultura  constituído  de  um suporte  (ou  forma),  conteúdo  e  formato 

textual.  Segundo  o  Conselho  Nacional  de  Arquivos  (CONARQ),  a  preservação  de  um 

documento  remete  a  seu  caráter  temporal,  que  enseja  uma  abordagem  da  classificação, 

temporalidade e destinação de documentos (ARQUIVO NACIONAL, 2019).

Ao se pensar no documento enquanto um suporte que possibilita a preservação e 

compartilhamento de informações, cabe ressaltar a importância da escrita para sua existência, 

que amplia exponencialmente, no âmbito do tempo e do espaço, a acessibilidade da 
mensagem registrada em suporte, uma vez que estará disponível pelo tempo em que 
o suporte permanecer íntegro. O suporte ao qual se refere aqui é o documento, e este 
é o instrumento fundamental para a criação da História (SALLES-CORREIA, 2017, 
p. 36).

Para Briet (1951) a documentação é uma atividade metodológica de criação, através 

da seleção, justaposição e comparação de documentos, de conteúdo inter documental visando 

a coletivização de conhecimentos e ideias, e que tem como objetivos a instrução (sobre fatos 

ou ideias, objetos ou criações artísticas, pessoas ou atividades e fontes de fatos), exploração 

(busca de fontes de documentos), difusão (adaptação individual ou coletiva de documentos) 

e/ou organização (documentologia). Para Meyriat (2016), a documentação deve ser utilitária.

pode-se dizer que a capacidade informativa de um documento jamais se esgota pelos 
usos  já  realizados  das  informações  que  ele  contém.  Continua  sempre  possível 
colocar novas questões a um documento já explorado, com a esperança de se obter 
informações novas em resposta (MEYRIAT, 2016, p. 243).

Dentre os elementos que compõem a fundamentação teórica da documentação, dois 

conceitos inter-relacionados se destacam: i) fundo, “um agregado de material documentário” 

oriundo da produção e acumulação natural e/ou orgânica de documentos por instituições e/ou 

indivíduos  (COOK,  2017,  p.  17)  e  ii)  proveniência,  um  princípio  “segundo  o  qual  os 

documentos ou os arquivos originários de uma instituição, de uma corporação, de uma família 

ou  de  uma  pessoa  não  devem  ser  incorporados  a  documentos  ou  arquivos  de  outras 

procedências” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 291). Desta maneira, “entende-se que os 

documentos  agrupados  em  fundos  refletem  o  conhecimento  produzido  por  determinada 

pessoa ou entidade” (TOGNOLI; VITORIANO; LEME, 2017, p. 65).
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No  contexto  organizacional,  para  garantir  a  preservação  de  fórmulas,  métodos, 

procedimentos, processos e técnicas, ou seja, “o conhecimento organizacional acumulado”, é 

preciso que se ofereçam condições para que este conhecimento seja disseminado entre os 

integrantes da organização. Para que isto possa ser viabilizado, não se tornando assim este 

conhecimento uma propriedade individual, mas sim coletiva como sua origem, “o registro 

escrito, gravado e/ou documentado (…) é fundamental” (SATUR, 2020, p. 243).

Para Ortega e Lara (2008), no seio da Ciência da Informação a documentação se 

preocupa em oferecer ao máximo as possibilidades de uso e interpretação, caracterizando-se 

como um produto (novos documentos,  criados a partir  de documentos originais ou dados 

dispersos e mediante o emprego de métodos específicos que os transformam em instâncias 

físicas e informativas) com a funcionalidade de realizar a mediação entre potenciais objetos 

informacionais e indivíduos potencialmente usuários da informação.

A partir de seus objetivos e características, percebe-se a documentação como uma 

atividade de natureza gerencial  e,  assim,  se deve situá-la  em um contexto mais  amplo:  a 

Gestão  de  Documentos,  que  para  Medeiros  e  Amaral  (2010)  é  um processo  de  natureza 

arquivística que busca, considerando o ciclo vital dos documentos e visando uma eficiência e 

eficácia no trato do acervo documental, determinar o período necessário para um documento 

permanecer nas fases corrente e intermediária antes de sua eliminação ou guarda permanente. 

Neste sentido,

A gestão de documentos é um processo arquivístico  continuum, que se caracteriza 
como um conjunto de procedimentos aplicados no controle dos documentos durante 
todo o seu ciclo de vida, incidindo sobre o momento da produção e acumulação na 
primeira e segunda idades, ou seja, nos arquivos correntes e no intermediário, até 
sua destinação final: eliminação ou preservação definitiva (FABEN; RODRIGUES; 
SILVA, 2021, p. 70).

Segundo Medeiros e Amaral (2010) as fases de um ciclo vital dos documentos não 

são rígidas em sua quantidade ou denominação, podendo então haver ciclos de três ou quatro 

fases, por exemplo, que costumam delinear os momentos de criação, utilização e destinação 

dos documentos segundo uma avaliação e valoração destes. Desta forma, a Figura 6 apresenta 

a justaposição de três maneiras de se delinear as fases de um documento diante da necessidade 

de se praticar uma gestão de documentos organizacionais que seja eficiente e eficaz:
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Figura 6 – Fases de um documento

Fonte: Medeiros e Amaral (2010, p. 306).

Para  Vieira  (2020)  a  Gestão  de  Documentos  contribui  com  a  Gestão  do 

Conhecimento através da i) organização física e intelectual e ii) seleção de documentos para 

eliminação ou guarda permanente durante seu ciclo vital, conforme apresentado na Figura 7:

Figura 7 – Contribuição da Gestão de Documentos (esquerda) à Gestão do Conhecimento

Fonte: Vieira (2020, p. 343).
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Os processos de Gestão de Documentos são: i) criação, ii) seleção, iii) classificação e 

indexação,  iv)  armazenamento,  v)  uso  e  reutilização,  vi)  conversão  e  migração  e  vii) 

disposição. Para que se realizem, emprega-se instrumentos como quadros de classificação, 

calendários  de  conservação,  regras  de  acesso  e  permissão  e  esquemas  de  metadados 

(RUESTA, 2019). Em relação à Figura 7, à produção (1) de documentos correspondem aos 

processos i, ii, iii e iv, ao uso (2), os requisitos v e vi e à destinação final (3) o processo vii.

Ressalta-se  que  a  Arquivologia  prescreve  a  organização  e  representação  do 

conhecimento por meio de procedimentos de tratamento documental,  que acompanham as 

transformações do contexto social onde são aplicados e enfatizam a classificação, descrição e 

indexação (MEDEIROS; VITAL, 2021). Para Ferneda (2013, p. 48), “independente dos tipos 

de documentos gerenciados por um sistema de informação, a eficiência da recuperação [da 

informação] é dependente da forma como esses documentos são representados”.

A  classificação  representa  um  grupo  de  atividades  executadas  a  partir  do 

estabelecimento de um conjunto de características, comportamentos e regras que retratam os 

componentes de uma determinada classe. Desta forma, estabelecer este conjunto de caráter 

normativo possibilita identificar similaridades e divergências, identidades e diferenças, para 

classificar objetos de qualquer natureza (MOSCOVICI, 2007):

a tendência para classificar, seja pela generalização, ou pela particularização, não é, 
de  nenhum  modo,  uma  escolha  puramente  intelectual,  mas  reflete  uma  atitude 
específica para com o objeto,  um desejo de defini-lo  como normal ou aberrante 
(MOSCOVICI, 2007, p. 65).

Para Tognoli, Vitoriano e Leme (2017, p. 68-69), 

a Classificação se configura como uma função nuclear no processo de organização 
do conhecimento arquivístico,  na medida em que restabelece a lógica interna do 
fundo e permite a  recuperação da informação no âmbito das relações funcionais 
existentes  (…) em qualquer fase do ciclo de vida do documento,  a  classificação 
cumpre um papel importante na organização do conhecimento arquivístico, uma vez 
que  é  responsável  pela  reconstrução  da  organicidade  dos  documentos  do  fundo 
documental.

A descrição é um processo básico para que se possa recuperar a informação, que 

permite  representar  elementos  diversos  do  conteúdo  e  contexto  (como  o  assunto  dos 

documentos  que descrevem),  “a ponte que comunica o documento com os seus usuários, 

embora não seja o único meio” (MEDEIROS; VITAL, 2021, p. 166) e, sob um ponto de vista 

arquivístico,  “no  Dublin  Core  Metadata  Initiative,  elemento  utilizado  para  designar  a 
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descrição  textual  do  conteúdo  do  recurso”  (CUNHA;  CAVALCANTI,  2008,  p.  119). 

Particularmente:

a  representação  do  assunto  dos  documentos  é  também  necessária  para  que  se 
ampliem as possibilidades de busca e recuperação da informação e a representação 
seja  mais  precisa,  já  que  a  busca  por  tipologias  documentais  e  por  documentos 
específicos  está  na  essência  do  processo  de  recuperação  e  acesso  à  informação 
arquivística (MEDEIROS; VITAL, 2021, p. 164).

O  processo  de  descrição  é  complexo  porque  “os  documentos  arquivísticos  e, 

consequentemente, a informação vinculada a eles, precisam expressar a natureza orgânica e 

estrutural  que  os  originaram”,  ou  seja,  estabelecer  uma  “relação  de  organicidade,  que 

possibilita a reconstituição do contexto e fundamentar a autenticidade e fidedignidade dos 

documentos” (MEDEIROS; VITAL, 2021, p. 165).

Por fim, a indexação é a “representação do conteúdo temático de um documento por 

meio  dos  elementos  de  uma linguagem documentária  ou  de  termos  extraídos  do  próprio 

documento  (palavras-chave,  frases-chave)”  (CUNHA;  CAVALCANTI,  2008,  p.  193),  um 

“processo analítico de identificar o contexto documental, as relações, os vínculos entre os 

documentos e torná-los explícitos nos processos e instrumentos do tratamento arquivístico”, e 

que  “requer  precisão  e  padronização  terminológica  para  que  os  resultados,  tanto  da 

organização  como  da  recuperação,  sejam  por  sua  vez  mais  precisos  e  satisfatórios  aos 

usuários”  (MEDEIROS;  VITAL,  2021,  p.  168).  Em  se  tratando  especificamente  da 

recuperação de informações, uma busca bem sucedida resulta da combinação entre os termos 

inseridos pelo usuário de uma ferramenta de busca e os termos previamente empregados para 

indexar os documentos (REIS; FERNEDA, 2021).

Um ponto importante sobre o conteúdo dos documentos é a relação que estabelecem 

com a  terminologia,  sendo esta  um elemento  sujeito  a  modificações  ao longo do tempo. 

Assim, recomenda-se que descrições e indexações observem estas modificações, o que pode 

ser  facilitado  por  meio  de  ferramentas  de  controle  de  vocabulários,  sem,  contudo, 

desconsiderar que o conteúdo documental necessita de informações contextuais (MEDEIROS; 

VITAL, 2021). Desta forma, “a discussão sobre a normalização e padronização nos arquivos é 

indissociável  da  discussão  sobre  o  controle  terminológico  e  linguagens  de  indexação  ou 

documentárias”  (MEDEIROS;  VITAL,  2021,  p.  180),  o  que  acarreta  a  “necessidade  de 

controle vocabular das funções, atividades e procedimentos, que não devem ser feitos com 

linguagem livre, mas com controle terminológico” (MEDEIROS; VITAL, 2021, p. 181).
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No  escopo  da  Arquivologia,  é  indiscutível  a  necessidade  de  representação  do 

documento arquivístico “por aspectos contextuais” (MEDEIROS; VITAL, 2021), e nos quais:

o vocabulário controlado pode ser entendido como uma lista de termos (descritores) 
com  a  finalidade  de  orientar  com  precisão  a  organização  e  a  recuperação  da 
informação  arquivística,  remetendo  às  séries  ou  conjuntos  de  documentos 
(AGUIAR; TÁLAMO, 2012, p. 128).

A  implementação  de  uma  perspectiva  terminológica  em  relação  a  conteúdos 

documentais  deve  compreender  todas  as  atividades  de gestão arquivística  e  no intuito  de 

atingir, entre outros objetivos, i) a racionalidade nos fluxos informacionais, a eficácia ii) nos 

processos  de  controle  do  uso  de  informações,  iii)  nas  atividades  de  recuperação  de 

informações  e  iv)  nos  processos  de  gestão  e  avaliação,  e  v)  a  preservação  da  memória 

organizacional (AGUIAR; TÁLAMO, 2012, p. 128). Neste sentido, o uso de vocabulários 

controlados é mais vantajoso se comparada ao uso da linguagem natural, um benefício que se 

estende ao ciclo documentário uma vez que “a utilização de uma linguagem normalizada de 

acordo  com o  contexto  e  a  cultura  organizacional  de  uma  instituição  é  um dos  fatores 

determinantes  para  garantir  a  dinâmica  e  a  totalidade  do  ciclo  documentário  (produção, 

organização, disseminação).” (AGUIAR; TÁLAMO, 2012, p. 117).

Em última análise, a implementação de uma perspectiva terminológica em relação a 

conteúdos documentais pode contribuir para enriquecer o conhecimento sobre determinado 

contexto, um fator crítico de sucesso na busca e recuperação de informações. Considerando as 

necessidades  informacionais  de um usuário,  quanto mais  conhecimento  este  detiver  sobre 

determinado contexto de seu interesse, mais opções vocabulares e terminológicas terá à sua 

disposição  para  enriquecer  suas  buscas  (BEPPLER,  2008)  (FERNEDA,  2013).  Pode 

contribuir  ainda  para  minimizar  os  impactos  referentes  “às  variações  linguísticas  e 

ambiguidade de ordem semântica e sintática da linguagem, que possibilitam interpretações 

diferentes para palavras ou termos” (REIS; FERNEDA, 2021, p. 5).

A representatividade inerente ao documento arquivístico estabelece sua relação com 

o registro, termo que pode ser conceituado como “a representação de um fato ou ato que é 

memorizado em um suporte físico – isto é, um meio – e preservado por uma pessoa física ou 

jurídica no exercício de suas atividades” (INTERPARES, 2002, p. 7, tradução do autor).

um  documento  arquivístico  está  sempre  associado  a  alguma  ação,  transação  ou 
evento; um documento arquivístico pode ser um produto, um subproduto ou mesmo 
um agente ou ator em uma ação, transação ou evento; e um documento arquivístico 
inclui,  no mínimo,  um conjunto definível  de metadados que  serve  para  fornecer 
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evidências contextuais e outras sobre essa ação, transação ou evento (GILLILAND, 
2014, p. 176, tradução do autor).

Um  registro  “confere  à  informação  o  status  de  permanência  e  portabilidade.  A 

informação não registrada tem sua socialização (acessibilidade) dificultada dado que o seu 

acesso é limitado às variáveis espaciais e temporais” (CORREIA, 2017, p. 98). Desta forma, 

“o registro da informação decorre da fragilidade memória humana e frente ao uso recorrente 

da  informação  produzida”  (SANTOS,  2011,  p.  160)  e,  então,  por  meio  dele  “é  possível 

marcar, no tempo e no espaço, os fatos como verdadeiramente ocorreram” (CORREIA, 2017, 

p. 116) porque “a memorização em suporte exterior ao ser humano, seu produtor, constitui 

uma garantia mais eficaz de sua perdurabilidade e potencia um uso repetido e dilatado no 

tempo” (RIBEIRO, 2005, p. 78).

O advento do documento eletrônico questionou a necessidade do documento de ter 

um  suporte  material,  o  que  conduziu  a  se  buscar  formas  para  atribuir  autenticidade  e 

fidedignidade  a  documentos  digitalizados  e  nano  digitais.  Assim,  é  possível  imaginar  a 

desvinculação entre conteúdo documental e meio físico (uma vez que o valor comprobatório 

e/ou informativo do conteúdo independe do formato de sua visualização) e que um documento 

representa antes uma Instância que Entidade (SANTOS, 2018, p. 80).

Por sua vez, um registro eletrônico tem como característica distintiva a gravação de 

seu  conteúdo  em um meio  e  por  meio  de  símbolos  binários  digitais  que  permitem que 

computadores ou tecnologias semelhantes possam lê-los e compreendê-los. Os conceitos de 

documento arquivístico e documento arquivístico eletrônico se relacionam através da função 

arquivística,  um  conjunto  de  atividades  inter-relacionadas  e  necessárias  para  identificar, 

salvaguardar e preservar registros arquivísticos com o objetivo de garantir sua acessibilidade e 

compreensão (ICA, 1997).

Para  garantir  a  preservação  de  documentos  arquivísticos  eletrônicos  é  necessário 

implantar  estratégias  de  preservação,  diante  da  vulnerabilidade  do  ambiente  digital  pela 

sujeição à interferência humana necessária para preservá-los por longos períodos. Dentre elas 

há as estratégias de migração, que buscam preservar a estrutura do registro para assegurar o 

modo como suas informações são apresentadas e, neste sentido, convertem eventualmente em 

contemporâneos formatos obsoletos de arquivos (SANTOS; FLORES, 2018).

Um objeto é considerado um documento quando há uma afirmação ou percepção de 

que o que representa definitivamente é verdadeiro ou existe, implicando sua dependência de 
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algum aspecto da realidade e enfatizando a importância de existir um criador e um perceptor 

(alguém capaz de ver, ler ou sentir de alguma forma) para que o objeto funcione de fato como 

um documento. Quanto à percepção, um objeto pode ser criado, transformado/apresentado ou 

percebido (a despeito da intenção de seu criador) como um documento (BUCKLAND, 2018).

Ainda que não tenha sido a intenção original de quem o criou, um objeto pode se 

tornar  um documento  desde  que,  diante  da  necessidade  de  alguém obter  informação,  se 

configure  em  um  meio  para  obtê-la.  Consequentemente,  o  potencial  informativo  de  um 

documento não se esgota pela utilização das informações que contenha porque sempre será 

possível repensá-las. Desta forma, um documento não surge como tal a priori, mas como um 

produto do desejo de informar ou, obrigatoriamente, se informar (MEYRIAT, 2016).

No  contexto  da  Ciência  da  Informação  e  enquanto  objetos  representativos,  os 

documentos costumam ser classificados, indexados e recuperados segundo o assunto a que se 

referem e, sendo assim, para otimizar sua representação e recuperação de suas informações é 

necessário  definir  i)  o  que  é  um  assunto,  ii)  o  que  significa  atribuir  um  assunto  a  um 

documento e iii) quais são os critérios que possibilitam esta atribuição (BUCKLAND, 2017).

Para  fins  de representação,  a  definição do que  é  um assunto  parte  de uma certa 

compreensão inicial (em geral implícita) do que isto seria e deve considerar questões teóricas 

básicas  presentes,  como associar  este  termo a conteúdo,  tema ou tópico.  A atribuição  do 

assunto  a  um  documento  oferece  possibilidades  ilimitadas,  devendo-se  então  identificar 

aquelas mais importantes para o aprimoramento do conhecimento em questão,  e pode ser 

realizada por um algoritmo ou indivíduo apto para esta atividade (BUCKLAND, 2017).

Os documentos podem ser  analisados segundo os  relacionamentos  e funções  que 

possuem.  Assim,  além  de  entre  si,  eles  se  relacionam  com  dados,  textos,  produções 

intelectuais (tangíveis, como uma publicação, ou não), informação, conhecimento, sinais e 

fatos,  enquanto  podem  servir  como  instrumentos  de  comunicação  (inclusive  através  do 

tempo) e recursos cognitivos para utilização na aprendizagem (BUCKLAND, 2018).

Diante das infinitas possibilidades de percepções sobre uma atividade, um registro 

nunca será sua única representação, nem representará todos os aspectos dela e, por isto, o 

conhecimento de seu contexto é fundamental para compreendê-lo. Assim, sistemas de registro 

de representações têm a intenção de reproduzir as relações presentes nos contextos de origem 

de seus registros,  utilizando-se de sistemas de classificação que,  na melhor das hipóteses, 

fornecem apenas uma aproximação da complexidade destes contextos (YEO, 2007).
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Outra  perspectiva  sobre  os  registros  revela  sua  ligação  com as  evidências.  Uma 

evidência  é  indicação,  traço  ou  vestígio  que  induz  a  se  perceber  a  existência  de  fato, 

ocorrência ou processo que já aconteceu, o que lhe atribui um caráter temporal. Para Yeo 

(2007),  registros  remetem ao passado,  estabelecendo uma relação entre  fatos  a  partir  das 

evidências que procuram representar e, portanto, eles não as são e podem apenas providenciá-

las ou servir como um meio de se obtê-las.

Um ponto importante sobre os registros é a definição de sua estrutura, ou seja, os 

atributos que o compõe e possibilitarão o estabelecimento de relações entre si a nível unitário 

e coletivo, considerando que os recursos oferecidos graças à sua natureza persistente são as 

evidências, as informações e a memória. Uma maneira de se compreender sua estruturação é 

através da teoria psicológica dos protótipos, que são modelos mentais  que representam as 

características de uma entidade ou um membro de uma categoria (YEO, 2008).

Protótipos  são  criações  socioculturais  originadas  de  um  grau  considerável  de 

homogeneidade de pensamento porque em geral os membros de uma mesma cultura guardam 

certa  diversidade,  sendo,  então,  percebidos  como  as  “melhores”  representações  possíveis 

diante  de  um  consenso  estabelecido  e  de  limites  (nem  sempre  claros)  de  natureza 

classificatória.  Assim, protótipos não são representações absolutas, mas relativas, e muitas 

estruturas de registros não correspondem exatamente a do protótipo vigente (YEO, 2008).

Outra maneira de se conceber a estrutura dos registros é por meio de metadados. A 

proposta original dos metadados era a descrição de documentos, ou seja, descrevê-los a partir 

de seus dados, porém, pode-se também utilizá-los para pesquisar e selecionar documentos. 

Desta forma, é possível descrever os documentos a partir de metadados (e não dos dados) 

“com a descrição ao invés do documento. Isto ocorre quando você pesquisa em um catálogo 

ou navega em qualquer índice.” (BUCKLAND, 2006, p. 5).

Uma síntese do que foi apresentado neste tópico pode ser visualizada na Figura 8.

Figura 8 – Mapa Conceitual de Documento



82

Fonte: Siqueira (2012, p. 136).

4.4 Modelos e modelagem conceitual

A linguagem natural, mais especificamente seus elementos constitutivos (palavras, 

estruturas de texto, ícones), suas composições e significados consensualmente estabelecidos e 

compartilhados em certo grau entre seus usuários, permitem entender, descrever e comunicar 

nossas percepções. Porém, a atribuição de significados a estes elementos por vezes é ambígua, 

nem há rigidez nas regras sintáticas, o que contrasta com as disciplinas científicas (como a 

Matemática),  que  oferecem  linguagens  formais  específicas  que  propõem  uma  semântica 

própria a seus elementos lexicais e composição sintática (MAYR; THALHEIM, 2021).

Neste  cenário,  uma  atividade  de  organização/representação  do  conhecimento  se 

utiliza de ferramentas para explicitar o conhecimento e respectivas estruturas (classificações, 

conceitos, características e relacionamentos) presentes em um domínio específico sob análise. 

Para Guizzardi (2014), uma destas ferramentas é a modelagem conceitual, que, no contexto 
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dos  sistemas  de  informações,  exerce  um  papel  fundamental  para  a  compreensão  e 

representação das tênues distinções entre diferentes conceituações de uma realidade.

Para  Thalheim  (2011,  p.  2-5),  os  modelos  são  descrições  esquemáticas  de  um 

fenômeno, sistema ou teoria utilizadas para explicarem suas características e propriedades 

conhecidas ou inferidas, e comumente possuem quatro dimensões:

 Propósito,  que  se  constitui  na  principal  dimensão  por  orientar  todo  o 

desenvolvimento e aplicação dos modelos e pode surgir de diferentes intenções como 

a explanação e demonstração, simulação ou construção de um artefato ou programa 

computacional. Neste sentido, os modelos são dirigidos por seus autores e orientados 

pelas necessidades de seus destinatários que se configuram em metas, objetivos e 

tarefas a cumprir;

 Mapeamento: um modelo é um mapeamento daquilo que o originou, refletindo 

algumas  de  suas  propriedades  imaginadas  ou  observadas,  a  caracterização  do 

problema (e uma solução possível), fenômeno, construção ou domínio de aplicação;

 Linguagem:  os  modelos  são  elaborados  segundo  uma  linguagem  (formal, 

gráfica, ilustrada ou construída com recursos computacionais) cujo poder expressivo 

o limita porém permite descrever a solução, especificação ou construção;

 Valor:  os modelos proporcionam um benefício ou valor de acordo com sua 

capacidade, qualidade e utilidade. O valor de um modelo pode ser objetivo (quando 

for reconhecido por sua durabilidade, justificativa e adequação) ou subjetivo (quando 

percebido como um instrumento para compreensão por parte de um usuário ou parte 

interessada).

A principal razão para se utilizar um modelo é a busca de uma solução para um 

problema e, desta forma, deve ser descrita sua contribuição para solucioná-lo, os detalhes de 

sua estrutura e respectivas funcionalidades (além de descrever o funcionamento em geral de 

qualquer  modelo),  as  restrições  de  sua  aplicabilidade  e  validade,  suas  virtudes  (como 

compreensibilidade, utilidade, generalidade e novidade). Outra utilidade importante é permitir 

a troca de informações e conhecimentos entre seus usuários (THALHEIM, 2011).

Por sua vez, um modelo conceitual é um artefato computacional (por ser armazenado 

e  analisado  em computadores)  social  (por  ser  fruto  de  uma conceituação  comum de  um 

grupo),  uma representação parcial  de  um domínio  capacitada  a  responder  a  uma questão 

(MAYR; THALHEIM, 2021),  sendo a modelagem conceitual o processo de representação 
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abstrata de uma conjuntura a partir da perspectiva de indivíduos nela interessados. Assim, os 

modelos conceituais aprimoram os modelos a partir dos conceitos compartilhados por uma 

comunidade ou as partes interessadas no processo de modelagem (THALHEIM, 2011).

Para Campos (2010), qualquer base de conhecimento é comprometida com alguma 

conceituação,  devendo  ser  passível  de  representação  para  que  possa  ser  adequada  aos 

requisitos  de  sistemas  informatizados  e,  sendo  assim,  para  Thalheim  (2011,  p.  4-5),  a 

modelagem conceitual se dá em um espaço abstrato composto por quatro perspectivas (ou 

Espaços) interdependentes e apresentadas na Figura 9:

Figura 9 – Perspectivas da modelagem conceitual

Fonte: adaptado de Thalheim (2011, p. 4).

Pode-se  associar  o  Espaço  da  Origem  ao  domínio  que  se  pretende  modelar 

conceitualmente,  onde  o  contexto  atua  como  um elemento  delimitador  a  partir  do  qual, 

segundo Thalheim (2011), se definem:

 o escopo dos elementos específicos do domínio e suas propriedades;

 a atenção dentro do domínio, que depende da finalidade do modelo;

 a  orientação  do  domínio,  que  restringe  a  atenção  e  as  direções  para  as 

atividades que são apoiadas pelo modelo no momento de seu desenvolvimento;

 as fontes de origens ou a infraestrutura a ser contemplada pelo modelo;

 as restrições do mundo que são relacionadas ao modelo.
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Para Thalheim (2011, p. 7), considerando o Espaço de Representação, a linguagem é 

crucial para desenvolver e compreender o modelo e deve observar os seguintes requisitos:

 Meios  de  representação:  um  modelo  deve  ser  representado  por  meio  de 

palavras, termos e símbolos lógicos e matemáticos, diagramas, gráficos e/ou tabelas, 

ao  qual  podem  ser  incorporados  ainda  figuras,  outros  modelos  e  protótipos  de 

sistemas. Para Tort e Olivé (2010), um modelo conceitual é formado por um esquema 

estrutural  (composto  por  uma taxonomia  de  entidades,  um conjunto  de  tipos  de 

relacionamentos e suas cardinalidades e um conjunto de outras restrições) e outro 

comportamental (composto por um conjunto de tipos de evento);

Neste  esquema  estrutural,  as  entidades  são  “coisas  ou  objetos  unicamente 

identificáveis (como pessoas, organizações e funções), caracterizados por seus tipos, 

atributos  e  relacionamentos  com  outras  entidades”  (BALOG,  2018,  tradução  do 

autor). Por sua vez, os relacionamentos representam “uma associação entre ou entre 

várias  entidades”,  enquanto  as  cardinalidades  são  restrições  que  especificam  “o 

número de instâncias  de relacionamento nas quais  uma entidade pode participar” 

(SONG; EVANS; PARK, 1995, p. 428-429, tradução do autor).

 Construtos: um modelo deve ter suas construções primárias bem definidas;

 Declarações  prescritivas:  um  modelo  deve  especificar  como  seus  usuários 

podem realizar algo na prática, como desenvolver uma estratégia ou construir um 

artefato;

 Declaração  de  relacionamentos:  um  modelo  deve  representar  os 

relacionamentos (que podem ser associativos, composicionais, uni ou bidirecionais, 

condicionais ou causais etc.) entre suas construções;

 Escopo:  um  modelo  deve  possuir  um  escopo,  que  indica  o  grau  de 

generalização  das  declarações  de  seus  relacionamentos  (significados  por 

qualificadores modais como “todos”, “muitos”, “alguns” e “nunca”), e as respectivas 

declarações de seus limites; 

 Explicações causais: um modelo deve oferecer declarações de relações entre os 

fenômenos que exprimem raciocínio causal;

 Hipóteses:  um  modelo  deve  oferecer  proposições  passíveis  de  se  testar 

empiricamente.
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O  Espaço  da  Compreensão  é  fundamentado  nas  intenções,  atitudes,  habilidades, 

conhecimentos,  competências  e  experiências  (sobretudo  às  relacionadas  à  resolução  de 

problemas)  dos  usuários  dos  modelos,  cuja  diversidade  pode  se  refletir  em  variadas 

compreensões sobre um modelo.  Desta forma, é por causa da compreensão que usuários, 

através do mapeamento, descrevem um modelo que representa uma origem para, a seguir, 

normalmente prescrever sua realização por meio de um artefato técnico  (THALHEIM, 2011).

A descrição de um modelo original e sua respectiva prescrição sob a forma de um 

artefato técnico que realize seu propósito se configura no estabelecimento de um par segundo 

a finalidade. Desta forma, a atividade de modelagem deve ocorrer mediante a invariância de 

seu propósito  e  por  analogia,  o  que não impede que se repita  um novo mapeamento  em 

relação às propriedades de um determinado artefato desde que não seja provocado por uma 

amplificação, distorção ou idealização, ou mesmo a reutilização de um determinado artefato 

para outro mapeamento com diferentes intenções e objetivos (THALHEIM, 2011). 

Um  exemplo  a  este  respeito  é  a  documentação,  que  utiliza  um  artefato  a  ser 

documentado e outro que documenta os elementos essenciais do artefato original, observando 

assim os princípios da: i)  estabilidade conservadora das propriedades das fontes,  que, por 

serem relativamente estáveis, implicam em algum tipo de conservadorismo no destino e ii) da 

consistência do mapeamento, que diz que devem ser estáveis para o artefato de destino as 

propriedades principais do artefato de origem (THALHEIM, 2011, p. 24).

Por fim, o Espaço dos Conceitos os apresentam como construções mentais formadas 

pela combinação, através da cognição, de características de ideias gerais ou abstratas (MAYR; 

THALHEIM,  2021),  a  estrutura  de  um  modelo  conceitual,  que  especifica  de  diferentes 

maneiras (uma vez que se tratam de proposições elaboradas – por meio de representações e 

abordagens de aprendizagem – pelo consenso de uma comunidade) o conhecimento que se 

possui sobre as coisas e suas propriedades (THALHEIM, 2021).

Buscando transcender a “concepção linguístico-terminológica” que, nos conceitos, se 

manifesta comumente na “dependência da designação verbal”, Sales (2021, p. 14) afirma que, 

considerando o contexto da Web no qual se inserem as sociedades do século XXI, “a noção de 

conceito transborda a designação verbal mais comum e que traz consigo uma característica de 

abstração marcante (…) que divide o protagonismo com outras entidades (objetos digitais)”.

A  importância  dos  conceitos  e  sua  íntima  relação  com  os  modelos  pode  ser 

exemplificada através do pensamento de Hegel:
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o conteúdo problemático da experiência é transposto para o plano do pensamento 
conceitual; o conceito é a atividade do sujeito e, como tal, a forma verdadeira da 
realidade (…) a formação do conceito pede que se faça abstração da realidade, mas 
isso não torna o conceito mais pobre que a realidade, e sim mais rico: a formação do 
conceito vai dos fatos ao conteúdo essencial deles (HEGEL, 1991, p. xv-xvi).

Uma  perspectiva  importante  para  a  modelagem  conceitual  é  oferecida  pela 

Semiótica, que estabelece relações entre realidade, conceito (conceituação) e representação 

(linguagem). Dentre estas, a estabelecida entre linguagem e conceituação é uma função que 

atribui  significados  aos  elementos  de  um conceito,  uma “semântica  do  mundo  real”  que 

encerra  um  compromisso  ontológico  e  transcorre  na  expectativa  de  que  a  linguagem 

empregada possa oferecer clareza (interpretação inequívoca dos elementos de um conceito) e 

expressividade  (o  máximo  de  possibilidades  de  construções  conceituais  distintas) 

(GUIZZARDI, 2014, p. 4, tradução do autor).

Por sua vez, o compromisso ontológico desta linguagem deve se configurar como um 

sistema independente de domínios de categorias que permita a conceituação de realidades 

pertinentes a diferentes domínios, ou seja, uma ontologia fundamental e consistente. Desta 

forma, desenvolver uma modelagem conceitual é necessariamente um exercício ontológico 

por meio de domínios complexos e interconectados (GUIZZARDI, 2014) para se garantir a 

exatidão (o conhecimento definido é verdadeiro perante o domínio) e integridade (todo o 

conhecimento relevante perante o domínio foi definido) (TORT; OLIVÉ, 2010).

Vale ressaltar que, para Sales (2021), as tentativas de se organizar os conceitos estão 

expostas às influências dos devires, que são as transformações inerentes às coisas:

todo instrumento que pretenda organizar conhecimentos por meio da relação entre 
entidades  (conceitos, objetos, imagens,  sons etc.) deve acolher a ideia de que há 
devires e que tais devires são reais e inusitados, impossíveis de serem previstos (…) 
mesmo que tais devires não sejam passíveis de serem capturados e codificados, eles 
estão  presentes  nas  relações reais  entre  as  coisas.  Um instrumento  que  organiza 
conhecimento  não  precisa  codificar,  controlar  e  determinar  os  devires,  mas  dar 
vazão à imprevisibilidade que eles causam (SALES, 2021, p. 27).

Algumas  linguagens  utilizadas  para  a  modelagem  conceitual  observam  este 

compromisso ontológico (GUIZZARDI, 2014), bem como a linguagem gráfica para elaborar 

um  modelo  muito  útil  na  identificação  de  estruturas  informacionais  presentes  em  uma 

determinada  realidade  (oferecendo  uma  visão  que  unifica  diferentes  pontos  de  vista),  o 

Modelo Entidade-Relacionamento. Dentre as aplicações práticas deste está a representação de 

estruturas de redes de computadores e bancos de dados (CHEN, 1976).
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Outras linguagens possuem um compromisso ontológico mais  profundo, como as 

linguagens  de  modelagem  conceitual  orientada  por  ontologia,  como  a  OntoUML 

(GUIZZARDI, 2014). Uma aplicação destas linguagens é na modelagem conceitual de data 

warehouses suportados por bancos de dados NoSQL (Not only Structured Query Language), 

que diferem dos bancos de dados relacionais tradicionais por oferecer dados (estruturados ou 

semiestruturados) não-relacionais, heterogêneos, multidimensionais e persistentes, esquemas 

de dados flexíveis e inserção dinâmica de diferentes tipos de dados (BANERJEE et al., 2021). 

Portanto, uma linguagem de modelagem conceitual (por vezes denominada também 

de modelo conceitual, modelo de dados ou ontologia fundamental) estabelece construções que 

podem ser instanciadas, nomeadas, rotuladas e restringidas (por exemplo, pela cardinalidade, 

função que desempenha ou tipo de entidade que representar) em qualquer modelo conceitual 

que a utilize, enquanto um modelo conceitual é um artefato elaborado através da utilização de 

uma linguagem de modelagem conceitual (DELCAMBRE et al., 2018).

4.5 Ontologias

Dada a afirmação de que a modelagem conceitual pode ser vista como algo resultante 

de um exercício ontológico, cabe discorrer sobre as ontologias e sua possível aplicação na 

Organização/Representação  da  Informação/do  Conhecimento.  Neste  sentido,  vale 

inicialmente ressaltar,  conforme Bax e  Coelho (2012,  p.  2),  a  diferença  terminológica do 

termo perante a Filosofia e Ciência da Informação/Computação (onde “usa-se a expressão 

'ontologias informacionais' ou ainda 'computacionais'”).

Enquanto disciplina filosófica,  a  Ontologia é  o  ramo da Metafísica  que  estuda  a 

natureza  do  ser,  define  categorias  fundamentais  e  as  estruturas  da  realidade  e  procura 

classificar entidades em todas as esferas do ser. Em sistemas de informação, as ontologias são 

artefatos  de  engenharia  ou  esquemas  conceituais  compartilhados  que  definem  entidades, 

conceitos, objetos, relacionamentos entre eles, e suas propriedades, e que são cada vez mais 

utilizadas para representar um campo de conhecimento ou a estrutura de sistemas usando uma 

linguagem inequívoca e passível de ser lida por máquinas (GUARINO; OBERLE; STAAB, 

2009, p. 2, tradução do autor). Para Ferneda (2013, p.41-42):

Se  na  Computação  uma  ontologia  pode  ser  considerada  como  um  artefato 
tecnológico,  no  contexto  da  Ciência  da  Informação  caracteriza-se  como  um 
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instrumento epistemológico, concebido para favorecer a representação formal dos 
conceitos e dos relacionamentos existentes entre eles em um domínio específico.

Na perspectiva filosófica e visando fundamentar um desenvolvimento mais profundo 

das ciências, as ontologias possibilitam “pressupor e descrever o que há no mundo físico”, 

enquanto na perspectiva dos sistemas de informação “busca-se prescrever (e não descrever) o 

que deverá haver no mundo digital  (virtual), i.e., no mundo do sistema de informação e em 

sua interface de comunicação com o físico, dos usuários, das coisas” (BAX; COELHO, 2012, 

p. 2). Porém, ontologias filosóficas e tecnológicas ensejam uma complementaridade entre si, 

originam-se de perspectivas que são interdependentes e, portanto, devem ser colaborativas 

(POLI; OBRST, 2010).

No contexto da Ciência da Computação e Ciência da Informação, uma ontologia 
define um conjunto de representações primitivas com as quais se pode modelar um 
domínio  de  conhecimento  ou  discurso.  Estas  representações  primitivas  são 
tipicamente  classes  (ou  um  conjunto  de),  atributos  (ou  propriedades),  e 
relacionamentos  (ou  relações  entre  os  membros  das  classes).  As  definições  das 
representações primitivas incluem informações sobre seus significados e restrições 
em suas aplicações logicamente consistentes (GRUBER, 2016, tradução do autor).

Indo além desta  mera (porém significativa)  diferença terminológica,  consideradas 

respectivamente em seus aspectos teóricos e práticos, a perspectiva filosófica e perspectiva 

dos sistemas de informação por vezes aprofundam esta divergência porque 

no plano das ciências aplicadas, o exercício teórico e o exercício prático vivem sob 
tensão, pois, se em posicionamentos filosóficos epistêmicos  (não pragmáticos) se 
busca a verdade, inatingível no absoluto, em ciências aplicadas buscam-se soluções 
úteis e otimizadas. Assim, se a prática não pode prescindir da reflexão teórica (…) 
muitas vezes, para apresentar soluções práticas funcionais, é exigida não apenas o 
conhecimento  mas  a  habilidade  intelectiva  de  se  conciliar  e  harmonizar  teorias 
puramente  especulativas  e  posicionamentos  epistêmicos  fundacionais,  em teoria, 
incompatíveis (BAX; COELHO, 2012, p. 7-8).

Desta forma, reconhecendo até certo ponto esta divergência como um problema,

o procedimento característico na solução deste problema passa pelo reconhecimento 
da necessidade econômica (numa concepção ampla do termo). Os critérios para esta 
solução  constroem-se  sob  outras  perspectivas,  não  metafísicas:  segurança, 
confiabilidade, economia a longo prazo, economia de trabalho e recursos de modo 
geral.  Na  maioria  dos  casos,  esses  critérios  não  podem ser  satisfeitos  todos  ao 
mesmo tempo. Há de se ter um Compromisso da solução final em ciências aplicadas 
que  leva  em  consideração  a  prioridade  de  diferentes  critérios.  A  escala  de 
prioridades é definida em função dos objetivos e do contexto definidos ao nível do 
projeto (BAX; COELHO, 2012, p. 7).

“Com  as  tecnologias,  as  ontologias  desenvolvem-se  como  um  novo  padrão  de 

representação da informação, principalmente nos ambientes digitais”, configurando-se como 
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um importante recurso para a Organização do Conhecimento e sobretudo o contexto da Web 

semântica (SILVA, 2021, p. 274). Segundo o conceito original de Web Semântica, softwares 

devem ser  capazes  de  processar  conteúdos para buscar  informações  de fontes  diversas  e, 

sendo assim, as ontologias devem ser consideradas as ferramentas mais adequadas para ir 

além das tradicionais estratégias de busca e recuperação de informações (BIAGETTI, 2021) – 

uma relevância que surge ao possibilitarem a comunicação entre máquinas, troca de dados 

entre sistemas e interoperabilidade entre sistemas heterogêneos (ZENG, 2019).

Por  serem  um  instrumento  formal  capaz  de  ser  interpretado  por  máquinas  e 

proporcionarem uma perspectiva coletiva (e não individual) sobre um domínio (GUARINO; 

OBERLE; STAAB, 2009, p. 8-9), além de meios de representação de dados a nível semântico, 

as ontologias se constituem em um vocabulário comum a ser empregado na comunicação 

entre diferentes agentes (SILVA et al., 2021, p. 363), a forma mais evoluída de sistema de 

organização  do  conhecimento  (BIAGETTI,  2021).  Desta  forma,  as  ontologias  vêm  se 

constituindo em recursos cada vez mais empregados para tentar melhorar os processos de 

busca e recuperação de informações (REIS; FERNEDA, 2021).

Ontologias  são  usadas  em  diferentes  campos  da  Administração,  Ciência  e 
Engenharia para modelar fenômenos, situações ou domínios de interesse. São uma 
base para a transferência de conhecimento, desenvolvendo a compreensão de um 
domínio,  ou  estimulando  o  objeto  que  representam.  O  uso  de  ontologias  foi 
generalizado  para  sistemas  de  computador  e  humanos.  Por  exemplo,  ontologias 
podem facilitar a comunicação entre humanos, a interoperabilidade entre sistemas de 
computador,  e  também melhorar  a  especificação,  confiabilidade  e capacidade de 
reutilização de sistemas de computador (ROA; SADIK; INDULSKA, 2014, p. 1, 
tradução do autor).

Segundo Guarino (1998, p.  6),  a  partir  da existência  de uma linguagem  L e  um 

compromisso ontológico – uma conceitualização subjacente a um determinado domínio – K, 

uma ontologia é genericamente composta por um conjunto de axiomas lógicos planejados 

para explicar o significado pretendido por um vocabulário. Desta forma, uma ontologia para L 

é um conjunto de axiomas planejados de maneira que o conjunto dos modelos que possam 

constituir com estes axiomas se aproxime da melhor forma possível – uma vez que muitas 

vezes é deveras complexo encontrar o conjunto ideal de axiomas – do conjunto de modelos 

tencionados por L segundo K. Neste sentido, para Jasper e Uschold (1999, p. 11-2, tradução 

do autor):

Uma ontologia pode possuir uma variedade de formas, mas necessariamente incluirá 
um vocabulário de termos, e alguma especificação de seus significados. Isto inclui 
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definições e uma indicação de como conceitos estão inter-relacionados, o que impõe 
uma estrutura no domínio e restringe as possíveis interpretações dos termos.

Quanto à tipologia, segundo Biagetti (2021) as ontologias podem ser de domínio ou 

fundamentação.  As  ontologias  de  domínio  representam  um  domínio  qualquer  de 

conhecimento, de acordo com a definição de domínio de Hørland (2017) citada na Subseção 

3.2.3  desta  tese,  descrevendo  um  vocabulário  associado  a  um  determinado  domínio  de 

conhecimento  ou  uma  atividade  genérica  (GUARINO,  1998),  enquanto  as  ontologias  de 

fundamentação:

representam conceitos e propriedades universais independente do campo científico 
singular, como evento, espaço, tempo, dimensão, substância, fenômeno, identidade, 
processo, quantidade etc., nos quais um consenso geral de um grande número de 
comunidades  deve  ser  atingido.  O  objetivo  principal  das  ontologias  de 
fundamentação é permitir que múltiplos agentes artificiais cooperem entre si e com 
os humanos. (BIAGETTI, 2021, tradução do autor).

4.6 Projetos

Por  representar  um  conjunto  de  atividades  cuja  execução  demanda  níveis 

consideráveis de conhecimento especializado, as organizações que se dedicam a estudar e 

disseminar  a  Gestão  de  Projetos  abordaram em suas  fundamentações  teóricas  tópicos  de 

gestão  do  conhecimento.  Desta  forma,  após  a  apresentação  de  uma  visão  geral  sobre  os 

projetos  e  suas  características  principais,  serão  abordadas  as  práticas  em  gestão  do 

conhecimento  de  algumas  destas  organizações,  com ênfase  na  maneira  como  encaram o 

registro de lições aprendidas em projetos.

4.6.1 Visão geral

Projetos são iniciativas organizadas em torno de um esforço humano coletivo que 

visa atingir, diante de restrições de custo, escopo e prazo, um ou mais objetivos planejados. 

Muito embora os projetos comumente se originem de estratégias concebidas, elaboradas e 

implementadas para que as organizações possam atuar de maneira efetiva nos contextos onde 

se inserem, pela racionalidade inerente a seu planejamento e execução, os projetos favorecem 

a condução efetiva de outras empreitadas cujo propósito não seja diretamente estratégico.

Os projetos fazem parte da existência humana há milênios (LAFETÁ et al., 2017), 

aperfeiçoando, ao longo do tempo, o emprego de métodos, práticas, habilidades e ferramentas 



92

em suas  atividades.  Isto  ocasionou  o  surgimento  de  diversas  organizações  internacionais 

dedicadas ao estudo e disseminação da gestão de projetos, dentre as quais destaca-se, pelo 

amplo reconhecimento de sua contribuição ao assunto, o Project Management Institute (PMI), 

a  International  Project  Management  Association  (IPMA),  a  Association  of  Project  

Management (APM), a Axelos e a Project Management Association of Japan (PMAJ).

Estas organizações reconhecem a importância do registro de lições aprendidas, que 

nesta tese também se percebe como uma possibilidade advinda de algumas características 

comuns aos projetos, segundo Prado (2011): i) estar associado a um ciclo de vida, ii) sujeito a 

incertezas, iii) representar chances de adaptações e mudanças e iv) promover o conhecimento.

O conhecimento desenvolvido por estas organizações foi genericamente denominado 

metodologias tradicionais de gestão de projetos, que se caracterizavam pelo planejamento 

detalhado,  com farta utilização de documentos e processos e  pouca flexibilidade.  Embora 

estas metodologias tenham se mostrado eficazes ao serem empregadas em muitos projetos, em 

outros – particularmente naqueles executados em contextos muito sujeitos a mudanças, como 

o desenvolvimento de softwares –  não se mostraram tão eficazes, acarretando no surgimento 

das denominadas metodologias ágeis (LAFETÁ et al., 2017).

Porém, há alguns anos estas organizações vêm sendo confrontadas pela necessidade 

de uma maior flexibilidade na aplicação de suas melhores práticas, o que provocou o advento 

das chamadas metodologias ágeis. Estas metodologias enfatizam a aprendizagem pela prática, 

o conhecimento tácito e a documentação mínima necessária nos projetos (BECK et al., 2001) 

– sem, entretanto,  definir  o que seria  isto  –,  preocupando-se sobretudo com a elaboração 

contínua de versões aprimoradas e estáveis do produto em desenvolvimento para atender as 

necessidades do cliente do projeto (FLORIANI; STEIL, 2021).

Neste cenário, algumas destas organizações elaboraram guias de melhores práticas 

também voltados para as  metodologias ágeis,  porém, nesta tese, ao se tratar da gestão do 

conhecimento  em projetos,  será  analisada  apenas  aquela  que  for  referente  a  um guia  de 

melhores práticas baseado em uma metodologia tradicional de gestão de projetos. Por outro 

lado, ao se analisar cada um destes guias, quer se esteja diante de um conteúdo representativo 

de  uma  metodologia  tradicional  ou  metodologia  ágil,  percebe-se  que  podem  ter  sido 

elaborados a partir de registros de lições aprendidas sobre gestão de projetos.
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4.6.2 Gestão do conhecimento em projetos

A seguir, serão apresentadas as origens, os objetivos e as características das cinco 

organizações citadas na subseção anterior, buscando enfatizar a forma como abordam a gestão 

do conhecimento em projetos e, particularmente, o registro de lições aprendidas em projetos.

4.6.2.1 Project Management Institute

O PMI é um instituto internacional fundado em 1969 nos Estados Unidos e dedicado 

a  promover  a  gestão  de  projetos  por  meio  de  técnicas,  práticas  e  certificações  de  nível 

mundial. O instituto está presente em diversos países, com cerca de 700 mil membros (sendo 

370 mil certificados), 250 capítulos (filiais) e 30 comunidades de prática (abertas apenas a 

membros do instituto) sobre esta temática, sendo assim reconhecido como uma das maiores 

organizações do gênero no mundo (PMI, 2019).

Segundo o PMI (2019),  dentre  seus  valores  fundamentais  destaca-se a  crença no 

potencial de impacto da gestão de projetos, compreendida como uma competência crítica que 

pode  influenciar  positivamente  os  resultados  de  organizações  e  sociedades,  e  no 

fortalecimento  da  comunidade  global  de  gestão  de  projetos  como  a  melhor  maneira  de 

desenvolver a função de gestão de projetos e facilitar sua expansão.

As  técnicas  e  práticas  propostas  pelo  PMI  estão  reunidas  em  sua  base  de 

conhecimento, o Guia PMBOK®, elaborado pela contribuição multinacional de voluntários e 

do público em geral. Comumente, estas técnicas e práticas são analisadas por profissionais 

reunidos para discutir sobre um tópico (novo ou já publicado pelo PMI). Um processo de 

refinamento sucessivo e consensual é, então, executado em sessões de trabalho, cujo resultado 

é submetido à apreciação do público em geral e, se for o caso, publicado neste guia.

Outra forma de se fomentar discussões sobre a gestão de projetos são os eventos que 

realiza com certa regularidade no Brasil e exterior, quando são oferecidas oportunidades para 

o desenvolvimento de redes de contatos, compartilhamento de informações e assistência de 

palestras  proferidas  por  destacados  profissionais  da  área.  Neste  sentido,  o  PMI  também 

incentiva  a  pesquisa  acadêmica  com a  finalidade  de  reforçar  a  importância  da  gestão  de 

projetos para o resultado dos negócios.
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Para o PMI (2017), projeto é um esforço temporário integrado para criar um produto, 

serviço  ou  resultado  único,  em  geral  concebido  a  partir  de  estratégias  e  necessidades 

organizacionais e que pode ser executado pelo emprego de técnicas e práticas reunidas em 5 

Grupos  de  Processos  (Iniciação,  Planejamento,  Execução,  Monitoramento  e  Controle  e 

Encerramento), totalizando 49 processos relativos a 10 Áreas de Conhecimento (Integração, 

Escopo,  Cronograma,  Custos,  Qualidade,  Recursos,  Comunicações,  Riscos,  Aquisições  e 

Partes Interessadas).

As lições aprendidas são o “conhecimento adquirido durante um projeto que mostra 

como os  eventos  do  projeto foram abordados ou devem ser  abordados  no futuro,  com o 

objetivo  de  melhorar  o  desempenho  futuro”  (PMI,  2017,  p.714),  e  que  podem  ser,  por 

exemplo,  “registros  e  documentos  de  projetos,  todas  as  informações  e  documentação  de 

encerramento do projeto, informações relativas aos resultados de desempenho e decisões de 

seleção de projetos anteriores” (PMI, 2017, p.41).

Diversos processos se utilizam de lições aprendidas, que são consideradas Ativos de 

Processos  Organizacionais  (um  artefato,  prática  ou  conhecimento  oriundo  de  qualquer 

organização  que  participe  do  projeto  e  pode  ser  usado  para  gerenciá-lo),  os  quais  se 

subdividem em i)  políticas,  processos e procedimentos e ii)  repositórios do conhecimento 

organizacional,  estes,  destinados a armazenar  e  recuperar informações,  entre outras,  sobre 

gerenciamento  de  configuração  (linhas  de  base  das  políticas,  processos  e  procedimentos, 

documentos dos projetos etc.), projetos anteriores e lições aprendidas (PMI, 2017, p. 39-40).

O registro de lições aprendidas é realizado no processo Gerenciar o Conhecimento 

do Projeto (Grupo de Processos de Execução), que faz parte da Área de Conhecimento de 

Integração,  uma  área  que  requer  a  combinação  dos  resultados  das  demais  áreas  de 

conhecimento e observar tendências evolutivas em seus processos. Dentre estas, destaca-se o 

emprego de ferramentas automatizadas para coletar, analisar e utilizar informações úteis à 

gestão  de  projetos,  de  metodologias  híbridas  para  identificar  elementos  complexos  em 

projetos e do gerenciamento do conhecimento durante o ciclo de vida do projeto, para sua 

identificação e posterior transferência (PMI, 2017, p. 73).

A Figura 10 apresenta as entradas e saídas do processo Gerenciar o Conhecimento do 

Projeto, por meio de seu respectivo diagrama de fluxo de dados:

Figura 10 – Diagrama de Fluxo de Dados do processo Gerenciar o Conhecimento do Projeto
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Fonte: PMI (2017, p. 99).

A Figura 11 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas do processo 

Gerenciar o Conhecimento do Projeto:

Figura 11 – O processo Gerenciar o Conhecimento do Projeto

Fonte: PMI (2017, p. 98).

Um registro de lições aprendidas pode incluir a categoria e a descrição da situação 

que o originou, seu impacto e as ações propostas a ela associadas, bem como dificuldades, 

problemas, riscos e oportunidades ou um outro conteúdo qualquer pertinente, sob a forma de 

texto,  áudio,  vídeo,  imagens  ou  outra  maneira  qualquer  que  se  julgue  adequada  para 

representar um conteúdo (PMI, 2017, p. 104).
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O  PMI  (2017)  utiliza  a  classificação  do  conhecimento  em tácito  (aquele  que  é 

individual, difícil de se expressar, como crenças, experiências, entendimentos e know-how) ou 

explícito  (aquele  que  pode  ser  facilmente  codificado  por  meio  de  palavras,  números  e 

imagens), afirmando que a gestão conjunta destes é a base do gerenciamento do conhecimento 

nos projetos,  que,  por sua vez,  visa à  reutilização e  criação de conhecimentos através  do 

compartilhamento e integração de conhecimentos oriundos de diferentes domínios.

Para o PMI (2017, p. 100), gerenciar o conhecimento vai além da documentação de 

projetos  para  o  compartilhamento  e  utilização  futura  de  suas  informações,  visto  ser  um 

conhecimento explícito carente de contexto e, portanto, passível de múltiplas interpretações 

que podem prejudicar  seu correto entendimento e  aplicação.  Embora possua um contexto 

incorporado,  o  conhecimento  tácito  é  de  difícil  codificação,  o  que  faz  com  que  seja 

transmitido basicamente através da interação social e, assim, deve-se criar um ambiente de 

confiança que favoreça o compartilhamento de conhecimentos entre os indivíduos.

4.6.2.2 International Project Management Association

O IPMA (2019) é uma associação austríaca fundada em 1965, possuindo cerca de 

190 mil associados e atuante em mais de 60 países para desenvolver e promover a gestão de 

projetos por meio de padrões e diretrizes. Neste sentido, a associação oferece um sistema de 

certificações único no mundo, estruturado sob quatro níveis de competências individuais a 

serem desenvolvidas  por gerentes de projetos,  e  que se encontram detalhadas  na base de 

conhecimento denominada IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB®).

Para o IPMA (2015), projeto é um empreendimento único, organizado, temporário e 

multidisciplinar para a realização de entregas previamente acordadas e segundo requerimentos 

e restrições, enquanto uma competência é um atributo individual de necessidade social que 

possibilita se atingir um resultado desejado a partir da aplicação de conhecimentos, técnicas e 

habilidades e da vivência prévia de experiências correlatas.

Uma  competência  se  desenvolve  quando  um indivíduo  adquire  conhecimentos  e 

habilidades ao executar atividades de acordo com um perfil específico e em conjunto com 

outros indivíduos, quando então se tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos, trocar 

experiências e haver apoio mútuo nestas atividades. Neste sentido, esta base de conhecimento 

exemplifica a comunidade de prática como um caminho formal e informal de se desenvolver 
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coletivamente  as  competências,  por  facilitar  o  aprendizado  por  meio  de  discussões, 

experimentações e reflexões sobre questões práticas (IPMA, 2015).

Para  o  IPMA (2015),  cada  competência  reúne  conhecimentos  e  habilidades  que, 

adquiridos e desenvolvidos, atestam um domínio cognitivo de acordo com a taxonomia de 

Bloom, indicadores chave e medidas de desempenho, relacionando-se às áreas de Pessoal 

(competências pessoais e interpessoais necessárias para participar de ou liderar um projeto, 

programa  ou  portfólio),  Prática  (métodos,  ferramentas  e  técnicas  para  gerenciar  projetos, 

programas e portfólios) ou Perspectiva (métodos, ferramentas e técnicas para interação entre 

indivíduos inseridos no contexto dos projetos). O Quadro 9 apresenta estas competências:

Quadro 9 – Competências para a gestão de projetos. 
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PERSPECTIVA

Estratégia

Governança, estruturas e processos

Conformidades, padrões e regulações

Autoridade e interesses

Cultura e valores

PESSOAL

Autorreflexão e Auto-gerenciamento

Integridade pessoal e confiabilidade

Comunicação pessoal

Relacionamentos e comprometimento

Liderança

Trabalho em equipe

Crises e conflito

Desenvoltura

Negociação

Orientação a resultados

PRÁTICA

Delineamento

Requerimentos, objetivos e benefícios

Escopo

Tempo

Organização e informação

Qualidade

Finanças

Recursos

Aquisições e parcerias

Planejamento e controle

Risco e oportunidades

Partes interessadas
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Mudança e transformação

Avaliar, selecionar e balancear
Fonte: adaptado de IPMA (2015).

A competência “Delineamento” (Design) refere-se à apuração dos desejos, demandas 

e influências organizacionais para a elaboração de um projeto, programa ou portfólio de alta 

probabilidade de sucesso e, neste sentido, deve-se considerar os recursos, finanças, objetivos 

das  partes  interessadas,  benefícios  e  mudanças  organizacionais,  riscos  e  oportunidades, 

governança, entregas e prioridades. Entre seus conhecimentos estão as lições aprendidas, e 

entre suas habilidades, a consciência contextual, o pensamento sistêmico, a aplicação destas 

lições e a capacidade de análise e síntese (IPMA, 2015).

Um dos indicadores  chave da  competência  “Delineamento”  é  “Revisar,  aplicar  e 

permutar lições aprendidas de e com outros projetos”, o que deve ser realizado i) no início do 

projeto (quando se consulta as lições aprendidas em outros projetos e na comunidade em 

geral, o que inclui pesquisas e referências sobre o  assunto) e ii) durante (periodicamente) e ao 

fim do projeto (quando se reúnem as lições aprendidas no projeto para compartilhamento por 

meio de diferentes métodos e ferramentas como a criação de uma base de conhecimento ou 

uma rede social intra organizacional (IPMA, 2015, p. 103, tradução nossa).

Em relação ao indicador chave acima descrito e considerando os objetivos desta tese, 

como medidas de desempenho destaca-se i) reconhecer e reunir lições aprendidas em projetos 

anteriores,  ii)  aplicar  lições  aprendidas  relevantes  e  iii)  identificar  e  compartilhar  com a 

organização as lições aprendidas em um projeto (IPMA, 2015, p. 103, tradução nossa).

Outras  competências  também  consideram  as  lições  aprendidas,.  A competência 

“Trabalho  em  equipe”  tem  como  um  de  seus  indicadores  de  desempenho  “planejar  e 

promover  sessões  para  a  apuração  de  lições  aprendidas”  (IPMA,  2015,  p.  203,  tradução 

nossa), enquanto a competência “Planejamento e controle” tem como uma de suas atividades 

“preparar um relatório de lições aprendidas em um projeto” (IPMA, 2015, p. 373, tradução 

nossa). Por fim, a competência “Tempo”, ao se propor estruturar cronologicamente as fases, 

etapas e atividades de um projeto, estabelece a captura de lições aprendidas como indicador 

de desempenho e fator para eventuais ajustes futuros (IPMA, 2015, p. 356).

4.6.2.3 Association of Project Management
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A Association of Project Management (APM) (APM, 2019) é uma associação inglesa 

dedicada ao desenvolvimento e gestão de projetos a partir de uma visão que busca inspirar 

comunidades para executar mudanças significativas que beneficiem a sociedade através da 

teoria e prática desta atividade. Atualmente, a associação tem mais de 28 mil associados e 

cerca de 500 organizações que participam de um programa de parceria que é o maior do 

gênero na Europa. A APM também possui uma base de conhecimento em gestão de projetos, o 

APM Body of Knowledge (APMBOK).

Projeto é um esforço transitório único para se atingir objetivos que respeitam limites 

de  tempo e  custo acordados,  observam determinados critérios  de  aceitação e  representam 

resultados  ou  benefícios  esperados  e,  assim,  a  gestão  de  projetos  é  o  uso  de  processos, 

métodos, conhecimentos, habilidades e experiência para se atingir os objetivos dos projetos 

(APM, 2012, p. 12-13). Os projetos podem ser executados isoladamente, como um programa 

ou portfólio, a partir de um processo estratégico conforme a Figura 12:

Figura 12 – Processo estratégico de criação de projetos, programas e portfólios

Fonte: APM (2012, p. 30).

Para a APM (2012, p. 65), o gerente do projeto é o responsável por sua execução e 

deve  gerenciar  escopo,  cronograma,  custos,  riscos,  qualidade  e  recursos,  além de  possuir 

habilidades como liderança, comunicação e gestão de conflitos. Desta forma, é recomendada a 

utilização de uma metodologia  qualquer  baseada em processos,  equipe  organizada e  com 

perfis de atuação definidos e modelos de documentos, para que possam ser executadas as 

atividades consideradas fundamentais na gestão de projetos.

Projetos,  programas  e  portfólios  proporcionam  a  produção  de  dados  durante  a 

execução de suas atividades, que podem ser coletados de diferentes maneiras e devem ser 

convertidos  em informações  por  meio  de sua interpretação,  análise  e  apresentação.  Neste 
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sentido,  é  recomendada  uma  gestão  de  informações  que  possibilite  coletar,  armazenar, 

disseminar, arquivar e, eventualmente, eliminar os dados que as originem (APM, 2012).

Sobre  o  armazenamento  dos  dados,  este  deve  ser  planejado  visando  sua 

acessibilidade, uma vez que uma informação que não pode ser facilmente encontrada não tem 

valor.  O arquivamento  deve  ser  realizado à  medida  em que as  informações  forem sendo 

suplantadas (a partir de uma auditoria que verifique sua utilidade), considerando que formam 

uma  base  para  o  registro  de  lições  aprendidas  nos  projetos  e  aprimoramento  de  seu 

gerenciamento. E a eliminação pode ocorrer por motivos de segurança, confidencialidade ou 

simplesmente para prevenir o acúmulo desnecessário de documentos (APM, 2012, p. 101).

A Gestão do Conhecimento é uma atividade sistemática de gestão da informação e do 

aprendizado que reúne informações e experiências individuais para formar um conhecimento 

coletivo que pode ser compartilhado para aprimorar as atividades organizacionais. A principal 

fonte  de  conhecimento  são  as  experiências  vivenciadas  na  organização,  geralmente 

documentadas sob a forma de lições aprendidas apuradas de maneira formal ou informal e 

muitas vezes disponibilizadas em um formato não tão acessível (APM, 2012, p. 22).

Para  a  APM  (2012,  p.  22),  o  sucesso  de  projetos,  programas  e  portfólios  e  a 

maturidade  de  uma  organização  são  altamente  dependentes  da  habilidade  na  apuração  e 

utilização de lições aprendidas, o que envolve as seguintes atividades:

 Apurar o conhecimento externo à organização e torná-lo relevante nela;

 Apurar lições aprendidas em projetos, incluindo suas informações contextuais; 

 Estruturar e armazenar o conhecimento de forma a facilitar seu acesso;

 Gerenciar o repositório do conhecimento, assegurando sua atualização;

 Incorporar processos que garantam a utilização eficiente do conhecimento.

Para a APM (2012, p. 23), o conhecimento é difícil de se reunir e encorajar a utilizar  

e,  assim, a aprendizagem a partir  da experiência é essencial e pode ser obtida a qualquer 

momento do ciclo de vida do projeto e sob a forma de uma lição aprendida. Uma gestão do 

conhecimento eficiente pode reduzir riscos e favorecer a eficiência através da reutilização de 

um  conhecimento  comprovadamente  eficaz,  além  de  criar  um  círculo  virtuoso  onde 

indivíduos, percebendo que suas contribuições são reconhecidas e reutilizadas, encorajam-se a 

participar deste processo.

Embora não se estabeleça diretamente as habilidades interpessoais como um fator de 

sucesso na gestão do conhecimento em projetos, elas são reconhecidas como um fator de 
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sucesso na gestão de projetos,  como, por exemplo,  a comunicação (a principal delas) e o 

trabalho em equipe.  As habilidades interpessoais favorecem o profissionalismo, ou seja,  a 

aplicação  de  um  conhecimento  especializado  em  uma  profissão  segundo  padrões  a  ela 

relacionados, o que pode ser feito mediante o desenvolvimento de competências, padrões de 

conduta e comportamento (ética) e comunidades de prática (APM, 2012).

Para a APM (2012),  uma comunidade de prática permite que profissionais façam 

parte de uma estrutura virtual que compartilha experiências e contribui para o futuro de uma 

prática qualquer, e se configura a partir de um domínio de conhecimento compartilhado, da 

comunidade  propriamente  dita  (cujos  membros  estabelecem  relações  entre  si  para 

aprendizado  mútuo)  e  da  prática  (por  meio  de  recursos  como  experiências,  histórias, 

ferramentas e maneiras de se resolver problemas recorrentes) referente a este domínio.

O  ciclo  de  vida  dos  projetos  é  formado  por  fases  (Concepção,  Definição, 

Desenvolvimento e Entrega e Encerramento) para propiciar um gerenciamento efetivo, que se 

utiliza  de  mecanismos  de  monitoramento  e  controle.  Dentre  estes,  tem-se  as  revisões 

(reviews), que podem ser ocasionadas por certos eventos (como a entrega de um produto ou o 

término de uma fase) ou pelo decurso do tempo (APM, 2012, p. 26, tradução nossa), a saber:

 Gate reviews – revisão do trabalho executado em uma fase ou estágio; 

 Post-reviews – revisão das lições aprendidas em um projeto terminado;

 Benefit reviews – revisão dos benefícios obtidos em relação ao business case.

Além do ciclo de vida dos projetos há ainda outros dois que a ele se relacionam, 

estabelecendo uma perspectiva que se preocupa com a qualidade do que foi produzido (as 

entregas) dos projetos (Extended Life Project Cycle) e sua implantação (Product Life Cycle). 

A Figura 13 apresenta então estes três ciclos vistos de uma maneira linear ao longo do tempo:

Figura 13 – Ciclo de vida linear dos projetos e suas entregas

Fonte: APM (2012, p. 27).

4.6.2.4 Axelos
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A Axelos  Limited (AXELOS,  2017)  é  a  detentora  do  PRINCE2  (PRojects  IN 

Controlled Environment), um dos mais utilizados métodos genéricos para gestão de projetos 

no mundo, elaborado a partir de numerosas experiências obtidas por profissionais, consultores 

e pesquisadores no assunto e para aplicação em projetos executados em diferentes contextos. 

De acordo com Karaman e Kurt (2015), o PMBOK® e PRINCE2 (sobretudo no Reino Unido) 

são as metodologias em gestão de projetos mais utilizadas no mundo.

O  PRINCE2  busca  oferecer  as  melhores  práticas  de  governança  em  gestão  de 

projetos, adaptável para atender necessidades específicas das organizações e diferentes tipos, 

tamanhos e níveis de complexidade de projeto, que oferece um vocabulário comum a todos os 

seus usuários, valoriza o aprendizado através da experiência e busca a viabilidade dos projetos 

diante dos planos de negócio que os originam.

O PRINCE2  está  organizado  em torno  de  princípios  (preceitos  que  orientam as 

atividades  de  gestão  de  projetos  de  acordo com seu conjunto  de  boas  práticas  e  que,  se 

observados em sua totalidade, indicam que um projeto é tipicamente um projeto PRINCE2), 

temas (aspectos da gestão de projetos que devem ser conduzidos em paralelo ao longo de todo 

o  ciclo  de  vida  do  projeto)  e  processos  (grupos  de  atividades  inter-relacionadas  e 

interdependentes  que  são  conduzidas  ao  longo  de  todo  o  ciclo  de  vida  do  projeto  e  se 

constituem de atividades, produtos e responsabilidades) (AXELOS, 2017, p. 3).

Um projeto é uma organização temporária cujo propósito é entregar um ou mais 

produtos  segundo  um  plano  de  negócios  previamente  combinado,  e  que  tem  como 

características a capacidade de introduzir mudanças, temporalidade, multifuncionalidade das 

equipes de projeto, unicidade e incerteza. O ciclo de vida de um projeto se divide em estágios 

e o percorre mediante uma abordagem baseada em processos. Os projetos de uma organização 

podem ainda ser agrupados em programas e portfólios (AXELOS, 2017, p. 8).

A experiência é um fator fundamental para o registro de lições, que são registros da 

vivência de experiências durante a gestão de projetos, e às quais se recorre i) no início de um 

projeto,  ii)  durante sua execução e iii)  em seu encerramento,  para fins aprimoramento da 

execução de um projeto em andamento e/ou futuro. Elas se originam de fatos relevantes que 

colaboraram positivamente ou, mais comumente, prejudicaram as realizações do projeto ou 

não transcorreram conforme o esperado (AXELOS, 2017, p. 21-22).

Segundo o PRINCE2 (AXELOS, 2017, p. 22), durante o ciclo de vida do projeto 

uma lição é classificada apenas como identificada, passando a ser aprendida apenas se for 
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comprovado  que  a  mesma  provoca  uma  mudança.  Para  isto,  o  método  sugere,  após  o 

encerramento  do  projeto,  a  realização  de  um reunião  de  revisão,  quando então  as  lições 

identificadas serão avaliadas em relação aos possíveis benefícios (mudanças) que trarão. A 

Figura 14 mostra basicamente como se esta apuração de lições:

Figura 14 – Apuração de lições no método PRINCE2

Fonte: AXELOS (2017, p. 170).

As lições podem ser identificadas em qualquer momento do ciclo de vida do projeto, 

sendo  então  transitoriamente  registradas  em  relatórios  de  lições  (lessons  reports)  e, 

posteriormente, em um repositório específico para esta finalidade (lessons log). Vale dizer que 

se espera que as lições sejam aplicadas no projeto em que foram identificadas e registradas e 

se  tornem disponíveis  para  aplicação  em  projetos  futuros  para  aprimorar  o  desempenho 

organizacional (AXELOS, 2017).

4.6.2.5 Project Management Association of Japan

A  Project  Management  Association  of  Japan (PMAJ,  2017)  desenvolveu o P2M 

(Program  &  Project  Management),  uma  base  de  conhecimentos  em  gestão  de  projetos 

japonesa que valoriza a inovação e reconhece o rápido processo de globalização, a expansão 

da indústria digital, o crescimento dos países emergentes e outras mudanças econômicas e 

sociais mundiais significativas. Para Drob e Zichil (2013), o P2M é considerado a resposta 

japonesa  ao  Guia  PMBOK®,  enquanto  Low  e  Chong  (2015)  ressaltam  sua  relevância 

mundial.

Projeto é um conjunto de atividades executadas segundo uma missão de entregar um 

ou mais produtos que agreguem valor e que se configuram em tarefas não repetitivas que 

ocorrem sob incertezas e restrições de tempo e recursos, enquanto um programa é uma série 

de atividades nas quais múltiplos componentes de projetos são sistematicamente integrados 

para se alcançar super objetivos relacionados a operações ou estratégias organizacionais. A 

gestão  de  projetos/programas  envolve  então  os  processos  necessários  para  se  alcançar 

objetivos de maneira eficiente e sem falhas, e deve levar em consideração as circunstâncias, 

incertezas e complexidades que lhes são inerentes PMAJ (2017, p. 3).
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O P2M valoriza sobretudo o desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos na 

gestão de projetos e do ambiente organizacional (e não apenas os processos e conhecimentos 

necessários  à  criação  de  valor  e  inovação),  buscando  capacitá-los  para  que  se  tornem 

especialistas eficientes, eficazes e diligentes em resolver problemas complexos em diferentes 

áreas de atuação. Assim, a inovação não é vista apenas como a produção de algo novo, mas 

também uma autotransformação individual (PMAJ, 2017, p. 6-7).

A Figura 15 mostra a estrutura básica do P2M, que se baseia no gerenciamento de 

negócios, conhecimento e recursos humanos diante missões que justificam a realização de 

projetos/programas,  enquanto a Figura 16 mostra as qualificações que estimula que sejam 

aprimoradas pelos gerentes de projetos/programas:

Figura 15 – Estrutura básica do P2M

 Fonte: PMAJ (2017, p. 11).

Figura 16 – Qualificações para gerentes de projeto/programa

Fonte: PMAJ (2017, p. 24).

O gerenciamento em si do projeto transcorre a partir de Áreas de Gerenciamento, que 

são  grupos  de  processos  e  metodologias  utilizados  para  gerenciar  atividades  de  uma 

determinada área de interesse do projeto: Integração, Partes Interessadas, Escopo, Recursos, 

Tempo, Custo, Risco, Qualidade, Aquisições e Comunicação (PMAJ, 2017).

De acordo com PMAJ (2017), o ciclo de vida de um projeto é composto por quatro 

fases:  Concepção,  Planejamento/Definição,  Execução/Produção  e  Conclusão/Transição,  ao 

longo  das  quais  o  projeto  transcorre  e  a  partir  de  uma visão  mais  geral  para  uma mais 

detalhada  (método  top-down) que  se  preocupa  com  o  aprimoramento  contínuo  de  seu 

gerenciamento,  aumentando  gradativamente  seu  nível  de  complexidade  e  informação 

enquanto diminui o nível de incerteza a que se expõe.

Incerteza  é  algo  inerente  aos  projetos  e  que  pode se  manifestar  sob  a  forma  de 

eventos inesperados que acarretem problemas à execução de suas atividades. Ainda que haja a 
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devida compreensão destes problemas, pode haver dificuldades para se encontrar soluções e 

planejar o que precisa ser feito para solucioná-los e, sendo assim, para se evitar ao máximo 

possível  estas  ocorrências,  uma  maneira  de  abordar  um  projeto  é  imaginá-lo  um  como 

sistema, ou seja, uma totalidade de vários elementos inter-relacionados cuja função é alcançar 

vários objetivos como um todo (PMAJ, 2017).

Um sistema pode ser representado simbolicamente por meio de uma modelagem que 

contemple  suas  entidades  e  relacionamentos,  eventos  e  estados  de  transição,  funções  e 

conversões,  interações e procedimentos,  e  possui  1) a capacidade de ser organizado,  2) a 

capacidade de se auto organizar, 3) hierarquia e propriedades do todo (e não apenas de suas 

partes constituintes) e 4) funções de controle e comunicação, que são consideradas funções 

vitais para a manutenção de sua estrutura a partir  da recuperação de informações sobre o 

estado e comportamento de suas partes constituintes (PMAJ, 2017, p. 384-385).

A abordagem sistêmica acredita que a complexidade se faz presente na sociedade, 

induzindo a uma mudança na forma de se perceber e pensar que, indo além da utilização de 

processos  e  ferramentas,  agregue  pessoas,  organizações  e  técnicas  que  possibilitem  a 

compreensão  de  um  problema  para  solucioná-lo  ou  eliminá-lo  metodologicamente.  Em 

contraste com o reducionismo, determinismo e uma maneira unidirecional de pensar,  esta 

abordagem  estabelece  uma  nova  visão  de  mundo,  baseada  em  investigação,  pensamento 

holístico, causalidade mútua e objetivos (SIMONETTE; MAGALHÃES; SPINA, 2019).

A Figura 17 apresenta a abordagem sistêmica do P2M:

Figura 17 – Visão geral da abordagem sistêmica do P2M

 
Fonte: PMAJ (2017, p. 380).
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Na Figura 17, a Análise e Engenharia de Sistemas (Systems Engineering) formam um 

grupo  de  atividades  cujo  objetivo  geral  é  responder  a  situações  concretas  que  estejam 

dificultando o atingimento de certos objetivos, representando uma abordagem “dura” (Hard 

Systems Approach). Porém, há atividades cujo objetivo geral é conciliar interesses e opiniões 

diferentes em um consenso dificilmente alcançável com a abordagem “dura” e diante de uma 

situação complexa, representando uma abordagem “leve” (Soft Systems Approach) (PMAJ, 

2017, p. 381). Destas, o P2M destaca a SSM (Soft Systems Methodology).

A SSM visa o negócio da organização e a modelagem de seus respectivo processos, 

auxiliando, segundo uma visão holística, na identificação de problemas não estruturados e 

solução  de  problemas  não  claramente  percebidos,  contribuindo  assim  para  definir  as 

mudanças necessárias para satisfazer as necessidades das partes interessadas na condução a 

bom termo  da  organização  (MEHREGAN;  HOSSEINZADEH;  KAZEMI,  2012).  A SSM 

considera que o significado de uma situação social é diverso por depender dos pontos de vista 

dos indivíduos nela envolvidos, provocando uma complexidade que demanda uma técnica que 

possibilite estabelecer um consenso a respeito (PMAJ, 2017, p. 390).

A Figura 18 ilustra as diferenças entre as abordagens “dura” e “leve”:

Figura 18 – Diferenças entre as abordagens “dura” e “leve”

Fonte: Checkland (2000, p. S18).
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O  conhecimento  tácito,  entretanto,  não  pode  ser  concebido  sob  a  forma  de  um 

sistema, cabendo então utilizar a perspectiva sistêmica para,  através do Gerenciamento de 

Sistemas, sistematizar a conversão (sempre que possível) do conhecimento tácito apurado em 

conhecimento explícito. Isto se torna possível por meio de bases de dados de conhecimento 

(Knowledge Databases), que possibilitam ampliar o conhecimento sobre a gestão de projetos 

realizado pela organização, contribuindo para a redução da incerteza (PMAJ, 2017).

Embora  a  Ciência  ocidental  tradicionalmente  busque  explicar  tudo  por  meio  de 

palavras (conhecimento explícito), o P2M sustenta que a criação de valor está intimamente 

relacionada  à  utilização  combinada  de  conhecimentos  tácitos  (fortemente  associados  à 

experiência) e explícitos. Desta forma, a vivência de experiências possibilita aos profissionais 

envolvidos na gestão de projetos apurar e compreender o que há de essencial nos eventos, 

permitindo aprimorarem seus próprios conhecimentos (PMAJ, 2017, p. 22).

A Figura 19 apresenta a relação entre a vivência de experiências e o aprimoramento 

do conhecimento, que, em conjunto com a capacidade de pensar (do ponto de vista lógico, 

analítico,  integrativo,  hipotético/dedutivo  e  da  avaliação  de  valor),  o  conhecimento 

sistemático (especialidade em algum campo de conhecimento, gestão de projetos/programas e 

gestão básica) e uma postura gerencial, é fundamental para o desenvolvimento da aptidão para 

gerenciar projetos e programas (PMAJ, 2017, p. 407):

Figura 19 – O conceito de aptidão no P2M

Fonte: PMAJ (2017, p. 407).

O aprimoramento do conhecimento é visto como um processo de natureza dialética 

(baseada na ação/reflexão e experiência/abstração) e recursiva executado segundo um ciclo de 

aprendizado iniciado na vivência de experiências concretas, que provocam uma observação 

reflexiva  sobre  o  que  foi  vivenciado,  abstração  para  a  elaboração  de  conceitos  e  lições 
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extraídas destas experiências e aplicação futura em novas situações que, por fim, conduzem a 

novas experiências concretas que reiniciam o processo (KOLB; KOLB, 2013) (PMAJ, 2017).

Como  se  pode  perceber,  as  organizações  internacionais  dedicadas  ao  estudo  e 

disseminação da gestão de projetos que foram citadas nesta seção reconhecem a importância 

da  gestão do conhecimento durante  o ciclo de vida  dos  projetos,  utilizando-se das  lições 

aprendidas  como  uma  importante  ferramenta  para  o  compartilhamento  do  conhecimento 

obtido. Com este objetivo, a estruturação de seu registro se torna um fator crítico de sucesso, 

o que demanda uma análise profunda das necessidades informacionais em questão e os meios 

digitais disponíveis para atendê-las, como se verá adiante nesta tese.

4.7 Afinal, o que são lições aprendidas?

A  Gestão  do  Conhecimento  utiliza  instrumentos  que  intervém  tecnológica  e 

contextualmente na base de conhecimento organizacional através do emprego conjunto de 

medidas organizacionais, indivíduos e tecnologias da informação e comunicação, buscando 

uma vantagem competitiva  (MAIER,  2005,  2007).  São  exemplos  destes  instrumentos,  as 

melhores práticas, comunidades de prática e lições aprendidas (KEYES, 2006).  Para Bost 

(2018), as lições aprendidas são um dos fatores-chave da Gestão do Conhecimento.

Para  Bost  (2018),  as  organizações  obtém  uma  vantagem  competitiva  quando 

convertem com sucesso suas lições aprendidas em melhorias de seus processos, o que pode se 

transformar em um ciclo virtuoso de melhoria contínua que acarrete um aumento do nível de 

maturidade organizacional em gestão de projetos através, entre outros, do aprimoramento da 

base de conhecimento das equipes de projeto e aumento da colaboração entre estas equipes. 

Desse  modo,  só  faz  sentido  analisar  a  informação  (ou  o  conhecimento  potencial  que 

representa)  perante  uma  base  de  conhecimento  preexistente  e  compartilhada  com  um 

indivíduo ou grupo, o que equivale dizer que lidar com a informação é uma atividade de 

(re)contextualizar  o  conhecimento que dela  se  pode obter  para aplicação prática  em uma 

necessidade concreta (CAPURRO, 2003).

O  Quadro  10  apresenta  os  conceitos  do  termo  “lição  aprendida”  segundo  as 

organizações descritas no tópico anterior e  The American Academy of Project Management 

(AAPM), uma organização norte-americana fundada em 1996 e que se dedica a capacitar 
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profissionais da indústria envolvidos em gestão de projetos nos padrões europeus TUV-OE, 

necessários, por sua vez, às certificações ISO 9001 e ISO 29990 (AAPM, 2009).

Embora relevante em sua área de atuação, a base de conhecimentos da AAPM obtida 

durante a elaboração desta tese não apresentava informações mais detalhadas sobre as lições 

aprendidas em projetos, limitando-se a realizar algumas menções ao termo e conceituá-lo em 

um glossário, razão pela qual não foi possível descrever aqui sua perspectiva a respeito.

Quadro 10 – Conceitos do termo lição aprendida
ORGANIZAÇÃO CONCEITO DO TERMO “LIÇÃO APRENDIDA”

Project 
Management 

Institute (PMI)

“O conhecimento adquirido durante um projeto que mostra como os eventos do projeto 
foram abordados ou devem ser abordados no futuro, com o objetivo de melhorar o 

desempenho futuro.” (PMI, 2017, p. 714, tradução nossa)
International Project 

Management 
Association (IPMA)

Um conhecimento obtido após a avaliação de resultados do projeto e experiências nele 
vivenciadas e que pode ser utilizado para aprimorar a execução de projetos futuros 

(IPMA, 2015)
Associaton for 

Project 
Management 

(APM)

“Experiências documentadas que podem ser usadas para aprimorar o gerenciamento 
futuro de projetos, programas e portfólios.” (APM, 2012, p. 238, tradução nossa)

AXELOS Global 
Best Practice

É o registro de uma lição identificada durante a vivência de experiências no ciclo de 
vida do projeto e que provocou uma mudança (AXELOS, 2017)

Project 
Management 

Associations of 
Japan (PMAJ)

Uma valiosa experiência obtida a ser compartilhada em projetos similares ou 
subsequentes para aprimorar a performance no projeto (PMAJ, 2017)

The American 
Academy of Project 

Management 
(AAPM)

“O documento de aprendizado obtido no processo de execução do projeto.” (AAPM, 
2009, p. 65, tradução nossa)

Fonte: adaptado de Ramos Junior e Marcondes (2020).

A  partir  dos  conceitos  do  Quadro  10,  é  possível  notar  a  presença  do  termo 

experiência e, subjetivamente, referências à possibilidade de aprimoramento da execução de 

projetos  futuros  a  partir  do  aprendizado  ou  conhecimento  identificado  na  vivência  de 

experiências. Por outro lado, nem todos os conceitos mencionam o registro (documentação), 

suscitando dizer que o conhecimento relacionado a uma lição aprendida pode ser tácito ou 

explícito. Daí a importância de se buscar o registro de lições aprendidas nos projetos.

Para  fins  de  utilização  nesta  tese,  cabe  conceituar  o  termo  lição  aprendida no 

contexto da gestão de projetos, a partir dos conceitos listados no Quadro 10 e considerando o 

referencial teórico sobre aprendizagem e conhecimento aqui apresentado. Assim, adota-se a 

perspectiva do método PRINCE2 (que utiliza o termo  lição,  e  não  lição aprendida)  para 

inicialmente conceituar-se o termo  lição e, em seguida,  lição aprendida e  registro de lição 

aprendida.
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Uma lição é um conhecimento auto transcendente identificado durante o ciclo de 

vida  de  um  projeto  e  que,  legitimado,  pode  ser  incorporado  à  base  de  conhecimento 

organizacional sobre gestão de projetos para eventual emprego em projetos futuros.

Uma lição aprendida é um conhecimento tácito incorporado pela prática individual e 

legitimado por um grupo de indivíduos a quem se credita a competência técnica para fazê-lo.

Um registro de lição aprendida é a explicitação do conhecimento contido em uma 

lição aprendida, o documento que a representa.

Estes  conceitos  representam  os  diferentes  tipos  de  conhecimento  segundo  a 

epistemologia de Scharmer (Quadro 8), conforme o Quadro 11:

Quadro 11 – Relações entre os conceitos e tipos de conhecimento (SCHARMER, 2001)
TIPO DE CONHECIMENTO

AUTO TRANSCENDENTE TÁCITO INCORPORADO EXPLÍCITO

Lição Lição aprendida Registro de lição aprendida

Fonte: o autor.

Segundo Veronese (2014), há diversos métodos de apuração de lições aprendidas, 

cujas características e aplicabilidades são apresentados no Quadro 12:

Quadro 12 – Métodos de apuração de lições aprendidas

MÉTODO CARACTERÍSTICAS APLICABILIDADE

1. Avaliação pós-
projeto

Elaboração, de maneira formal e não cooperativa, de um 
documento que contenha o registro de eventuais 

experiências relevantes ocorridas no projeto, que podem 
ser obtidas a partir de sua própria equipe ou de sua 

documentação

Após a conclusão do 
projeto

2. Apreciação pós-
projeto

Grupo de trabalho composto por profissionais não 
envolvidos na execução de um projeto, e que assim se 

constituem para avaliá-lo (através da análise de sua 
documentação e entrevistas) e produzir um relatório a ser 

submetido à equipe do projeto e um conselho de 
avaliação; o resultado final é uma coleção de casos

Cerca de dois anos após 
a conclusão do projeto

3. Comunidade de 
prática

Grupo informal e auto gestionado de indivíduos de 
interesse comum de aprendizado sobre um determinado 
assunto, onde um líder atua como facilitador na captura, 

organização e disseminação do conhecimento obtido 
através do compartilhamento de ferramentas, experiências 

e instrumentos

Durante o projeto

4. Avaliação após 
ação

Reuniões para apurar erros e acertos ocorridos no projeto, 
com o apoio de um facilitador e questionário básico onde 

os participantes são convidados a compartilhar suas 
experiências

Após a conclusão de 
uma ação relevante no 

projeto

5. Reunião de 
retrospectiva

Reuniões periódicas para apurar se objetivos e 
expectativas foram atendidos, com a participação de um 
facilitador que se encarrega posteriormente de eliminar 

obstáculos à melhoria contínua de curto prazo

Após a conclusão de 
uma fase do projeto

6. Micro artigo Documento informal e contextual, curto (meia página) e Após a conclusão de 
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que relata uma experiência sob a forma de 1 tópico, com 
introdução e palavras-chave para indexação

uma atividade ou 
experiência relevante 

ocorrida durante o 
projeto, ou após a 
conclusão deste

7. História de 
aprendizagem

Descrição cronológica dos principais eventos do projeto 
(sobretudo o conhecimento tácito a eles relacionado) a 

partir das observações sobre as experiências neles 
vivenciadas, mediante entrevistas e reuniões de discussão

Após a conclusão do 
projeto

8. Documentação 
leve de experiências

Apuração de experiências obtidas junto à equipe do 
projeto, que são coletadas mediante templates próprios, 

apresentadas e compartilhadas como histórias

Após a conclusão de 
uma atividade relevante 

ocorrida durante o 
projeto

9. Contexto 
compartilhado (Ba)

Um lugar (físico e/ou virtual) onde o conhecimento é 
contextualmente elaborado, compartilhado e utilizado por 

uma comunidade diversificada e altamente interativa
Durante o projeto

10. Journaling
Narração reflexiva, crítica e apoiada por um redator e 

questionário, sobre experiências ou eventos específicos de 
aprendizagem

Durante o projeto, duas 
vezes por semana

11. 4ALL
Reunião de agenda e foco definidos por um moderador, 

para apurar excelências e desafios no projeto, a partir dos 
quais serão propostas ações corretivas e melhorias

Após a conclusão do 
projeto

Fonte: adaptado de Veronese (2014).

De acordo  com Fosshage  (2013),  uma  vez  que  as  lições  aprendidas  se  referem 

sobretudo a eventos negativos, deve-se apurar (no ciclo de vida do projeto, e não após) as 

causas do incidente que os acarretou e detalhar seu contexto, por ser este um elemento chave 

para preencher lacunas no conhecimento em questão e identificar suas possíveis utilizações 

em  outras  situações.  “The  value  of  a  lesson  is  a  function  of  the  quality  of  analisys” 

(FOSSHAGE, 2013, p. 26), onde  “The real value of project management is when Lessons  

Learned are fed back into project schedules and plans, and positively impact project team  

behavior and the resulting project decisions” (BOST, 2018, p. 42). 

A identificação de eventos significativos, ou seja, aqueles que servem de base para o 

registro de lições aprendidas, se faz por meio de três elementos: fatos (ocorrências irrefutáveis 

passíveis de registro), perspectivas (pontos de vista dos integrantes da equipe do projeto sobre 

as  principais  ocorrências  neste)  e  entregas  (resultados  planejados  para  o  projeto)  (BOST, 

2018). Desse modo, vale ressaltar os conceitos de realidade, “uma qualidade pertencente a 

fenômenos  que  reconhecemos  terem  um  ser  independente  de  nossa  própria  volição”,  e 

conhecimento,  “a  certeza  de  que  os  fenômenos  são  reais  e  possuem  características 

específicas”, segundo Berger e Luckmann (2005, p. 11).

Para Martinez (2013) e Bost (2018), as lições aprendidas são importantes para definir 

ações eventuais que se façam necessárias para a efetividade organizacional, as denominadas 
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melhores  práticas,  que  representam  resultados  em  geral  favoráveis  advindos  de  uma 

elaboração baseada em experiências, ressaltando no entanto a dificuldade em se identificá-las 

adequadamente perante questionamentos sobre como as organizações podem garantir que elas 

de fato agregam valor e quais os critérios para se atestar uma atividade como melhor prática.

Para  José  Eduardo  Carara  Júnior,  ao  discorrer  sobre  a  gestão  do  conhecimento 

praticada  na  Embraer,  uma  empresa  de  aviação  brasileira,  é  a  reutilização  frequente  de 

determinadas lições aprendidas que as torna suficientemente maduras para serem incluídas 

nos  manuais  de  melhores  práticas  organizacionais  (EMBRAER,  2014).  Neste  sentido, 

organizações que intensivamente gerenciam projetos para executar suas atividades precisam 

que conhecimentos sobre seu gerenciamento sejam previamente validados, garantindo assim 

sua aplicação efetiva (GÓES; HISATOMI; BARROS, 2013) (FOSSHAGE, 2013) (EKEN et  

al., 2015) (FERRADA et al., 2016) (BELL, VAN WAVEREN, STEYN, 2016).

Portanto, é razoável pensar que deve (ou pelo menos deveria) haver um período entre 

o  registro  de  uma  lição  oriunda  da  vivência  de  experiências  e  sua  confirmação  como 

aprendida,  tornando-a  assim  apta  a  ser  incorporada  às  melhores  práticas  em  gestão  de 

projetos  de  uma  organização.  Desta  forma,  conforme  o  método  de  gestão  de  projetos 

PRINCE2,  ao  longo  do  ciclo  de  vida  do  projeto  uma  lição  é  somente  identificada e 

registrada, mas é considerada aprendida apenas se provocar uma mudança (AXELOS, 2017). 

Nesta perspectiva, o registro de lições aprendidas se configura como um framework suportado 

principalmente por um processo que se inicia na apuração de fatos relevantes em eventos e 

experiências significativas, segue pela identificação de lições candidatas a se tornarem lições 

aprendidas,  a  verificação  da  viabilidade  (ou  não)  de  se  transformar  as  lições  candidatas 

identificadas em aprendidas e o registro propriamente dito destas lições (BOST, 2018).

Para Sonntag e Carvalho (2018) as lições aprendidas podem ser inseridas em uma 

taxonomia  de  conhecimentos  em  gestão  de  projetos.  Nela,  a  experiência  estimula 

aprendizados que podem ou não se transformar em lições aprendidas. Estas,  por sua vez, 

eventualmente  podem se  transformar  em melhores  práticas  que  constituirão  as  bases  de 

conhecimento que padronizam e permitem a replicação de conhecimentos. No contexto da 

gestão  de  projetos,  as  melhores  práticas  representam um consenso geral  sobre  o  valor  e 

utilidade de se aplicar o conhecimento, ferramentas, habilidades e técnicas que encerram, que 

ampliariam as  possibilidades  de  sucesso  dos  projetos  em geral  na  maior  parte  das  vezes 

(AXELOS, 2017) (PMI, 2017) (PMAJ, 2017).
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Para Anbari, Carayannis e Voestch (2008), critérios para classificação (por exemplo, 

se determinada lição aprendida é oriunda de um sucesso ou fracasso) podem ser agrupados em 

explícitos e implícitos: aos pertencentes ao primeiro grupo, em geral se recomenda utilizar o 

cumprimento  do  escopo,  prazo  e  custo,  enquanto  aos  pertencentes  ao  segundo grupo,  as 

expectativas dos clientes, a qualidade das entregas e a eficácia na resposta aos riscos.

Neste cenário, Benner Jr. e Carey (2009) e Fosshage (2013) apontam requisitos que, 

na visão de seus usuários, um sistema de registro de lições aprendidas deve contemplar:

 descrição da interação entre pessoas, objetos e poderes envolvidos, indo além 

de identificar causas ou fatores que contribuíram para um determinado fato;

 lista de recomendações sobre como os usuários podem aprimorar a execução 

de suas próprias atividades;

 descrição do contexto de um fato relevante;

 acessibilidade (a capacidade de um usuário buscar e recuperar os dados que 

precisa),  equilibrando  formatos  de  narrativas  e  dados,  repositórios  de  dados  e 

restrições de compartilhamento, além de garantir atualizações tecnológicas quando 

for necessário;

 menor latência (período entre a ocorrência do fato e seu registro) possível;

 oferecer a máxima qualidade na informação com o mínimo de palavras;

 relevância  de  suas  informações,  evitando-se  a  existência  de  abstrações, 

ambiguidades, polissemia, palavras críticas no vocabulário e voz passiva;

 garantia de assimilação de suas informações;

 utilização em larga escala, sem prejudicar a busca e recuperação de dados;

 percepção do esforço necessário para se registrar adequadamente perante os 

resultados que se podem obter, oferecendo uma análise “custo-benefício”;

 capacidade de se difundir para sua incorporação às atividades organizacionais;

 avaliação dos resultados obtidos com a implantação de uma lição aprendida;

 capacidade de reutilização através da atualização de seus repositórios de dados.

Diante  de  um perfil  cada  vez  mais  semântico  da  Internet,  acredita-se  que  estes 

requisitos possam ser atendidos pelos metadados, que são “dados associados a um recurso 

Web, um documento eletrônico, por exemplo, que permitem recuperá-lo, descrevê-lo e avaliar 

sua relevância,  manipulá-lo (…), gerenciá-lo,  utilizá-lo,  enfim.” (MARCONDES, 2005, p. 

99), uma representação sintética de um conjunto de dados de um repositório e que se mostra 
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fundamental aos sistemas, por permitir a seus usuários encontrar elementos que lhes interesse 

para registrar e compartilhar informações essenciais sobre eles (ELECTRÓNICA, 2019).

Em um cenário mais amplo, estes requisitos e os metadados que deles possam surgir 

observam os princípios da confiabilidade, obsolescência e evolução dos formatos digitais, que 

contribuem  para  fundamentar  um  conjunto  de  recomendações  e  práticas  denominado 

curadoria digital, “a prática ou estudo dos processos de seleção, preservação, manutenção, 

coleção e arquivamento de dados digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou 

plataformas digitais participativas” (ARAÚJO, 2018), cujo ciclo é apresentado na Figura 20:

Figura 20 – O ciclo da curadoria digital

Fonte: Higgins (2008, p. 136).

Neste cenário mais amplo, ao analisar as relações entre princípios fundamentais para 

a  preservação  digital  e  as  possibilidades  de  uso  de  metadados,  Sayão  (2010,  p.  11-12) 

destacou sua utilização para garantia da i)  proveniência (registrar informações sobre o ciclo 

de vida do objeto a partir de sua origem e demarcando sua propriedade e cadeia de custódia e 

ii) autenticidade (registrar informações que atestem a identidade do objeto e que este não foi 

alterado – intencionalmente ou não – sem a elaboração da respectiva documentação).

Diante  de  suas  características  e  finalidades,  acredita-se  que  uma lição  aprendida 

possa ser representada por meio de um objeto de aprendizagem se sua estrutura observar os 

requisitos de  acessibilidade,  reusabilidade,  interoperabilidade,  portabilidade e durabilidade, 
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que lhes são inerentes. Assim, esta atividade não representa apenas o registro de um fato 

ocorrido, mas um produto do emprego elaborado de conhecimento tácito, métodos, processos 

e tecnologias de informação e comunicação, como os metadados.

No intuito de citar seus principais conceitos e respectivas inter relações, a Figura 21 

apresenta um mapa conceitual do referencial teórico da tese:

Figura 21 – Mapa conceitual do referencial teórico da tese

Fonte: o autor.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Apresentação e caracterização da amostra obtida

A definição de um conjunto básico de metadados para registrar lições aprendidas em 

projetos partiu da identificação e análise de 54 formulários com esta finalidade, elaborados 

por 54 organizações nacionais e internacionais de natureza pública (37) ou privada (17). As 

organizações são oriundas  de 11 países  e,  referente a estas,  foram encontrados apenas 23 

documentos sobre metodologias de gestão de projetos (ou similares) que apresentavam estes 

formulários. Foram encontrados ainda documentos sobre metodologias de gestão de projetos 

elaborados por 22 destas organizações que, no entanto, não apresentaram estes formulários.

Embora não se possa afirmar com segurança ser este o único motivo, a diferença 

significativa entre a quantidade de organizações públicas e privadas pode ser creditada ao 

contexto competitivo no qual geralmente atuam as organizações privadas, onde os projetos – 

e,  portanto,  as  metodologias  e  boas  práticas  para  gerenciá-los  –  estão  relacionados  a 

iniciativas estratégicas que procuram garantir uma vantagem competitiva. Faz-se então muitas 

vezes necessário um sigilo em torno de informações que se tornam decisivas neste contexto.

Para fins de comparação com a amostra resultante da consolidação dos atributos, 

efetuou-se  o  cálculo  do  coeficiente  de  variação  da  amostra  inicial,  cujo  resultado  (47%) 

indicou ser esta uma amostra heterogênea e, uma vez que foram atendidas as condições para a 

utilização do coeficiente Alfa de Cronbach, aplicou-se o Teste de Kuden-Richardson 21 (KR-

21), cujo resultado (0,95) indicou um valor muito alto.

A Tabela 2 mostra o país de origem das organizações que compõe a amostra inicial:

Tabela 2 – Amostra inicial – País de origem das organizações
PAÍS QUANTIDADE

Brasil 30

Estados Unidos 12

Canadá 3

Noruega 2

Austrália 1

Gana 1

Holanda 1

Índia 1
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Itália 1

Líbano 1

Reino Unido 1

TOTAL 54

Fonte: o autor

Foram identificados  169  atributos  (10  atributos  em média  por  formulário)  e  35 

perguntas chave (perguntas que buscam estimular a reflexão sobre determinados aspectos do 

ciclo de vida do projeto para identificar possíveis lições aprendidas, como “O que funcionou 

bem?” e “O que não funcionou?”).  Diante da percepção sobre a  finalidade das perguntas 

chave identificadas nos formulários, estas foram descartadas como possíveis atributos.

A identificação  do  objetivo  de  cada  atributo  permitiu  estabelecer  09  dimensões 

iniciais para classificá-los, conforme o Quadro 13:

Quadro 13 – Dimensões dos atributos
CÓDIGO NOME DA DIMENSÃO DESCRIÇÃO DA DIMENSÃO

A Identificação do projeto Identificação do projeto
B Identificação do cliente Identificação do cliente do projeto
C Identificação do documento Identificação do registro de lições aprendidas
D Lição aprendida Identificação e descrição da lição aprendida
E Contexto Descrição do contexto onde se deu a lição aprendida
F Consequências Consequências provocadas pela lição aprendida
G Histórico do documento Histórico do documento (criação e alterações)
H Pessoas envolvidas Pessoas que se envolveram no registro da lição aprendida
I Implementação Ações para a implementação da lição aprendida

Fonte: o autor.

O Gráfico 1 apresenta o número e as frequências dos atributos por dimensão, onde se 

percebe que as dimensões “A” e “D” possuem os maiores números de atributos e respectivas 

aparições, o oposto do que se observa nas dimensões “F” e “H”.

Gráfico 1 – Amostra inicial – Número e frequências dos atributos por dimensão

Fonte: o autor.

A Tabela 3 apresenta em detalhes o número e as aparições dos atributos por dimensão 

da amostra inicial, que ressalta as diferenças entre as dimensões:
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Tabela 3 – Amostra inicial – Número e frequências dos atributos por dimensão

AMOSTRA INICIAL - NÚMEROS E FREQUÊNCIAS DOS ATRIBUTOS POR DIMENSÃO

CÓDIGO NOME DA DIMENSÃO No. DE ATRIBUTOS FREQUÊNCIAS
A Identificação do projeto 27 106
B Identificação do cliente 14 19
C Identificação do documento 21 65
D Lição aprendida 46 131
E Contexto 13 46
F Consequências 8 19
G Histórico do documento 17 36
H Pessoas envolvidas 8 14
I Implementação 15 28

TOTAIS 169 464
Fonte: o autor.

A análise da amostra inicial revelou a existência de diversos atributos idênticos ou 

semelhantes em suas denominações e finalidades. Sendo assim, a fim de se eliminar estas 

redundâncias, foi realizada a consolidação destes atributos e suas respectivas aparições, o que 

precipitou então a criação de uma amostra  derivada da amostra  inicial  e  que continha os 

mesmos 54 formulários da amostra inicial porém com um número menor de atributos (29) e 

aparições. Para exemplificar esta consolidação, pode-se citar o ocorrido com a dimensão F – 

CONSEQUÊNCIAS,  cujos  atributos  foram  analisados  e  por  isto  distribuídos  entre  as 

dimensões D – LIÇÃO APRENDIDA e E – CONTEXTO, com as devidas consolidações e 

ajustes nas aparições. O Gráfico 2 e a Tabela 4 apresentam a composição da amostra final:

Gráfico 2 – Amostra final – Número e frequências dos atributos por dimensão

Fonte: o autor.

Tabela 4 – Amostra final – Atributos
AMOSTRA FINAL - ATRIBUTOS

DIMENSÃO # DESCRIÇÃO DO ATRIBUTO FREQUÊNCIAS

A 1 Código do projeto 46
B 1 Código do cliente 13
C 1 Código do registro de lições aprendidas 4
D 11 Título da lição aprendida 13

Código da categoria da lição aprendida 24
Descrição da lição aprendida 44

Fase do ciclo de vida do projeto 13
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Código da lição aprendida 13
Link para associar lições aprendidas 8

Elemento de análise 3
Item de elemento de análise 1
Aplicação da lição aprendida 6

Termo associado à lição aprendida 3
Sumário da lição aprendida 7

E 7

Grau de impacto da lição aprendida 10
Fato ocorrido 27

Consequências do fato ocorrido 6
Identificador de risco 10

Causas do fato ocorrido 5
Causas comuns ao fato ocorrido 3

Período que se originou a lição aprendida 12

G 6

Histórico de revisões – data 27
Histórico de revisões – versão 8

Histórico de revisões – descrição 7
Histórico de revisões – revisor 17

Histórico de revisões – aprovado por 4
Resultado da revisão da lição aprendida 1

H 1 Nome do stakeholder que a identificou 15
I 1 Ação recomendada 20

TOTAIS 29 370
Fonte: o autor.

Para apurar a representatividade da amostra final, procedeu-se à aplicação do Método 

de Cochran segundo os parâmetros apresentados na Tabela 5:

Tabela 5 – Aplicação do Método de Cochran sobre a amostra final

VARIABILIDADE 
DA AMOSTRA

PROBABILIDADE 
DE CONFIANÇA

MARGEM DE 
ERRO

TAMANHO 
MÍNIMO DA 
AMOSTRA

RESULTADO

0,43 90% 10% 49,81 (≈ 50) REPRESENTATIVA
Fonte: o autor.

Efetuou-se  também  o  cálculo  do  coeficiente  de  variação  da  amostra  final,  cujo 

resultado (43%) indicou ser esta também uma amostra heterogênea e, uma vez que foram 

atendidas as condições para a utilização do coeficiente Alfa de Cronbach, aplicou-se o Teste 

de Kuden-Richardson 21 (KR-21), cujo resultado (0,79) indicou um valor alto.

O valor muito alto (0,95) do coeficiente Alfa de Cronbach apurado na amostra inicial 

indicou a presença de redundâncias, ou seja, a existência de atributos de mesma finalidade e 

denominações semelhantes, indicando a necessidade de consolidá-los. Por outro lado, o valor 

para este mesmo coeficiente apurado junto à amostra final revelou-se alto o suficiente (0,79) 

para atestar uma elevada confiabilidade. Outro aspecto importante é a pequena variação entre 

os coeficientes de variação das amostras inicial e final (47 e 43%, respectivamente) apesar da 

grande redução do número de atributos (de 169 para 29), seja pela consolidação ou mesmo 
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descarte (redundância) de atributos. Diante dos coeficientes de variação amostral apurados, 

acredita-se que o método aqui empregado foi bem sucedido.

Diante da amostra final e considerando as possíveis perspectivas dos autores dos 

formulários  aqui  analisados,  as  aparições  dos  atributos  revelaram-se  elucidativas  sobre  a 

importância que se atribuiu a cada dimensão proposta neste artigo. Uma forma de se mostrar 

isto é através do cálculo da Distância de Euclides, uma medida da similaridade entre dois 

pontos  numericamente  representados  e  dispostos  em  um plano  multidimensional.  Assim, 

utilizou-se das frequências totais dos atributos de cada dimensão para se criar uma matriz que 

expresse estas medidas, conforme a Tabela 6:

Tabela 6 – Amostra final – Distância de Euclides entre as dimensões
AMOSTRA FINAL – DISTÂNCIAS DE EUCLIDES ENTRE AS DIMENSÕES

(Legenda: em azul – maior similaridade; em vermelho – menor similaridade)

Dimensão A B C D E G H

B 33

C 42 9

D 89 122 131

E 27 60 69 62

G 18 51 60 71 9

H 31 2 11 120 58 49

I 26 7 16 115 53 44 5
Fonte: o autor.

As  dimensões  A,  B  e  C  referem-se  a  identificações  (do  projeto,  cliente  ou 

documento, respectivamente), enquanto as dimensões D e E (a lição aprendida e o contexto 

onde esta ocorreu, respectivamente) formam a base do formulário, estabelecendo uma relação 

onde uma lição aprendida forçosamente depende de um contexto para ocorrer. A Tabela 6 

revela que a similaridade entre as dimensões A, B e C é maior (valores menores) que entre D 

e E (valor maior), enquanto a similaridade entre E e G (o histórico do documento) é ainda 

maior que entre D e E, resultados que indicam haver um descompasso significativo entre as 

dimensões D e E. Por outro lado, consideradas em conjunto, as dimensões A, B e C também 

tem um descompasso entre si porque as similaridades entre A e B e B e C são bem menores  

que entre B e C, enquanto as similaridades entre D e B, D e C e D e H são as menores 

encontradas.

As comparações acima demonstraram a heterogeneidade apurada referente à amostra 

final e que pode ser creditada às diferentes necessidades de registro de lições aprendidas (e, 
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em última análise, da gestão de projetos e mesmo da gestão do conhecimento praticados pela 

organização que se utiliza de formulários de registro de lições aprendidas em projetos) e/ou 

inconsistências criadas durante a identificação e seleção dos atributos pelas organizações que 

elaboram formulários para esta finalidade.

5.2 Definição de um conjunto básico de metadados

A partir dos atributos listados na Tabela 4, o Quadro 14 apresenta então a definição 

de um conjunto básico de metadados para registrar lições aprendidas em projetos:

Quadro 14 – Conjunto básico de metadados para registrar lições aprendidas em projetos

# TERMO DESCRIÇÃO METADADO EXEMPLO

1 Identifier

Código do 
projeto no qual 
se originou a 

lição aprendida

DC.Identifier.Id_projeto
DC.Identifier.Id_projeto=

”CP001”

2 Identifier
Código do 
cliente do 

projeto
DC.Identifier.Id_cliente

DC.Identifier.Id_cliente=
”CL001”

3 Identifier

Código de um 
documento 

associado à lição 
aprendida, que 
faz parte de sua 
documentação

DC.Identifier.Id_documento
DC.Identifier.Id_documen
to=”LLD21062020-01”

4 Identifier
Código da lição 

aprendida
DC.Identifier.Id_lição

DC.Identifier.Id_lição=”
LLD21062020-01-01”

5 Subject

Código da 
categoria 

associada à lição 
aprendida

DC.Subject.Categoria
DC.Subject.Categoria=”

CAT001”

6 Subject

Elemento de 
análise, o tópico 

ou tema que 
representa o 

objeto analisado 
pela equipe do 

projeto

DC.Subject.Elemento
DC.Subject.Elemento=”

Gerenciamento do 
Tempo”

7 Subject

Item de 
elemento de 
análise, uma 

subdivisão ou 
parte do 

elemento de 
análise

DC.Subject.Item_elemento
DC.Subject.Item_element

o=”Parâmetros de 
estimativa”

8 Title
Título da lição 

aprendida
DC.Title.Titulo

DC.Title.Titulo=”Estimat
iva de duração de tarefa”

9 Description
Sumário da lição 

aprendida
DC.Description.Sumario

DC.Description.Sumario
=”<texto descritivo>”
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10 Coverage

Fase do ciclo de 
vida do projeto 
onde a lição foi 

identificada

DC.Coverage.Fase
DC.Coverage.Fase=”Pla

nejamento”

11 Description
Fato ocorrido, 
que originou a 

lição
DC.Description.Fato

DC.Description.Fato=”<
texto descritivo>”

12 Description
Causas do fato 

ocorrido
DC.Description.Causa

DC.Description.Causa=”
<texto descritivo>”

13 Description
Causas comuns 
ao fato ocorrido

DC.Description.Causa_comum
DC.Description.Causa_c

omum=”<texto  
descritivo>”

14 Description
Consequências 
do fato ocorrido

DC.Description.Consequencia
DC.Description.Consequ

encia=”<texto  
descritivo>”

15 Coverage
Período que 

originou a lição 
identificada

DC.Coverage.Periodo
DC.Coverage.Periodo=”

start=2020-05-20; 
end=2020-04-15” 

16 Coverage
Identificador de 
risco associado à 

lição
DC.Coverage.Id_risco

DC.Coverage.Id_risco=”
Ameaça”

17 Coverage
Termo associado 

à lição 
aprendida

DC.Coverage.Termo_associado
DC.Coverage.Termo_ass

ociado=”Estimativa”

18 Contributor

Nome do 
stakeholder que 

identificou a 
lição

DC.Contributor.Stakeholder
DC.Contributor.Stakehol

der=”Fábio Aleixo”

19 Description
Descrição da 

lição aprendida
DC.Description.Descricao

DC.Description.Descrica
o=”<texto descritivo>”

20 Relation
Link para 

associar lições 
aprendidas

DC.Relation.Link
DC.Relation.Link=”LLD

21052019-03”

21 Coverage
Grau de impacto 

da lição 
aprendida

DC.Coverage.Impacto
DC.Coverage.Impacto=”

Alto”

22 Description
Aplicação da 

lição aprendida
DC.Description.Aplicacao

DC.Description.Aplicaca
o=”<texto descritivo>”

23 Description

Ação 
recomendada 
diante do fato 

ocorrido

DC.Description.Acao
DC.Description.Acao=”

<texto descritivo>”

24 Description
Resultado da 

revisão da lição
DC.Description.Resultado

DC.Description.Resultad
o=”<texto descritivo>”

25 Date
Histórico de 

revisões – data
DC.Date.Historico_data

DC.Date.Historico_data
=”2020-07-10”

26 Identifier
Histórico de 
revisões – 

versão
DC.Identifier.Historico_versao

DC.Identifier.Historico_v
ersao=”1.0”

27 Description
Histórico de 
revisões – 
descrição

DC.Description.Historico_descricao
DC.Description.Historico

_descricao=”<texto  
descritivo>”

28 Contributor
Histórico de 
revisões – 

revisor
DC.Contributor.Historico_revisor

DC.Contributor.Historico
_revisor=”João Flores”

29 Contributor Histórico de DC.Contributor.Historico_aprovado_por DC.Contributor.Historico
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revisões – 
aprovado por

_aprovado_por=”Pedro 
Sousa”

Fonte: Ramos Junior e Marcondes (2020).

5.3 Análise do conjunto básico de metadados definido

Considerando as lições aprendidas enquanto registro (documento) e processo e que, a 

partir das perspectivas das organizações que elaboraram os formulários de registro de lições 

aprendidas em projetos que compuseram a amostra apurada, o conjunto básico de metadados 

definido representa uma estrutura básica de registro resultante de um processo organizacional, 

cabe aqui tecer alguns comentários sobre esta estrutura.

Percebe-se  a  ausência  de  metadados  que  permitam  representar  o  processo  de 

transformação da informação (lição) em conhecimento (lição aprendida), ou seja, conforme 

Scharmer (2001), a passagem do conhecimento tácito incorporado ao conhecimento explícito 

por meio do conhecimento auto transcendente. Neste sentido, da forma como se constitui, o 

conjunto  básico  de  metadados  não  permite  representar  claramente  as  lições  (o  produto 

intermediário do processo) que originaram as lições aprendidas (o produto final do processo), 

o que não observa a distinção, proposta por Axelos (2017),  entre lição e lição aprendida. 

Ainda, para  Bost (2018), o registro de lições aprendidas se apoia em um  processo que se 

inicia  na  apuração de  fatos  relevantes,  segue pela  identificação de  lições  candidatas  a  se 

tornarem lições aprendidas, a verificação da viabilidade (ou não) de se transformar as lições 

candidatas em lições aprendidas e o registro propriamente dito destas lições. Desta forma, 

ainda que este conjunto contenha metadados para representar as revisões que um registro de 

lição aprendida sofreu, não foram encontradas indicações que atestam serem estes metadado 

os responsáveis por representar as circunstâncias acima referidas.

Considerando Medeiros e Amaral (2010) e Arquivo Nacional (2019), outra ausência 

é a de metadados que permitam representar as diferentes fases de arquivamento (corrente, 

intermediária e permanente), bem como a indicação de que um registro deve ser eliminado. 

Estes  metadados  estabelecem uma relação  direta  com os  que  representam o  processo  de 

transformação da informação em conhecimento: ao ser registrada, uma lição se insere na fase 

corrente, transferindo-se para a fase intermediária caso mostre um potencial para se tornar 

uma  lição  aprendida,  quando  então  se  transfere  à  fase  permanente  ao  se  incorporar  ao 

conhecimento organizacional – com a possibilidade de eliminação em cada uma destas fases.
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Diante da existência de um metadado que permite representar as causas de um fato 

ocorrido, o metadado que permite representar as causas comuns a um fato ocorrido parece 

redundante. Uma causa comum continua sendo uma causa e, uma vez que se pode informar 

mais de uma causa envolvida na ocorrência de um fato, sua existência nesta estrutura pode 

prejudicar a eficiência no trato do acervo documental (MEDEIROS; AMARAL, 2010) e a 

precisão na descrição do conteúdo documental (MEDEIROS; VITAL, 2021).

Para  Axelos  (2017),  atestar  que uma lição  se tornou uma lição  aprendida  requer 

demonstrar que sua incorporação à base de conhecimento organizacional trará uma mudança 

benéfica à organização. A partir do conjunto básico de metadados, uma maneira de realizar 

isto pode ser a utilização do metadado DC.Description.Acao, que permite descrever as ações a 

serem adotadas  para  se  realizar  esta  incorporação,  mas,  isto  significa  apenas  metade  do 

caminho a percorrer: seria preciso retornar com o resultado da execução destas ações para se 

tomar uma decisão a respeito da lição. Por outro lado, questiona-se por que se deve incorporar 

ao registro de uma lição aprendida as ações recomendadas para que se fosse assim registrada.

Uma ação recomendada é uma ação ou conjunto de ações a serem executadas como 

uma resposta ao fato ocorrido que originou uma lição que, se for o caso, se transformará em 

uma lição aprendida. Neste sentido,  uma ação recomendada pode ser compreendida como 

uma  providência  ou  conjunto  de  providências  a  serem  tomadas  diante  de  possíveis 

consequências advindas de um fato ocorrido, a confirmação de que a respectiva lição atesta a 

necessidade  de  implementação  de  mudanças  em  uma  organização.  Portanto,  o 

reconhecimento  de  que  uma  ação  ou  conjunto  de  ações  são  recomendáveis  para 

implementação destas mudanças caracteriza a transformação de uma lição em lição aprendida 

(AXELOS, 2017) e, assim, este reconhecimento é um resultado da análise – ou revisão – de 

uma lição, uma etapa do processo de registro de lições aprendidas.

Para  fins  de  adequação  à  sintaxe  do  padrão  Dublin  Core  (COX;  POWELL; 

WILSON,  2006)  referente  a  metadados  que  representem  intervalos  de  tempo,  faz-se 

necessário o desmembramento do metadado DC.Coverage.Periodo em dois metadados, onde 

o  primeiro  metadado  representará  a  data  de  início  do  período,  enquanto  o  segundo 

representará a data de fim do período.

Finalmente, diante da existência de metadados que permitem representar o histórico 

de  revisões  de  um  registro  de  lição  aprendida  (particularmente  o  metadado 

DC.Description.Historico_descricao), o metadado DC.Description.Resultado (que representa 
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o resultado da revisão de uma lição) perde o sentido de existir nesta estrutura, porque ambos 

os metadados têm um caráter descritivo e finalidade semelhante.
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6 UMA PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL

6.1 Alterações no conjunto básico de metadados definido 

A partir  da  análise  do  conjunto  básico  de  metadados  definido,  cabe  descrever  e 

justificar as alterações a serem nele efetuadas para que se possa ter um conjunto básico de 

metadados mais adequado a servir de base para a representação do modelo conceitual.

Em conjunto, as alterações remetem à visão de Capurro e Hørland (2007, p.187-188, 

tradução do autor) sobre a informação (citada no referencial teórico desta tese), cuja “geração, 

coleta,  organização,  interpretação,  armazenamento,  recuperação,  disseminação  e 

transformação da informação deve (...)  ser baseada em visões/teorias sobre os problemas, 

questões e objetivos que a informação deverá satisfazer”. Neste sentido, para Harris (2008), 

criar, localizar, avaliar e utilizar a informação em diferentes formatos e suportes são ações que 

não  ocorrem  longe  do  contexto  comunitário,  porque  produzir,  disseminar  e  utilizar  a 

informação são ações relacionadas à participação dos indivíduos em uma comunidade.

Por  outro lado,  é  importante  lembrar  do compromisso assumido nesta  tese de se 

elaborar um modelo conceitual que represente um conjunto básico, representativo e confiável 

de metadados para registrar lições aprendidas em projetos. Neste intuito, sempre que for o 

caso, as alterações observarão o intervalo de valores correspondente a uma alta confiabilidade 

(Quadro 2) do conjunto, como a obtida (0,79) no Teste de Kuden-Richardson 21 (KR-21) 

referente à amostra final de atributos que originou o conjunto básico de metadados definido.

Dito isto, pode-se então descrever e justificar as alterações a serem efetuadas.

Sobre  a  ausência  de  metadados que  possibilitem a  representação do processo  de 

transformação da informação (lição) em conhecimento (lição aprendida), ou seja, segundo 

Scharmer (2001), a passagem do conhecimento tácito incorporado ao conhecimento explícito 

por  meio  do  conhecimento  auto  transcendente,  e  que  permitam  também  representar  as 

diferentes fases de arquivamento (corrente, intermediária e permanente) segundo Medeiros e 

Amaral (2010), propõe-se a criação do metadado DC.Identifier.Status. Para exemplificar sua 

utilização,  pode-se definir  três  estados (status)  distintos  para representar  este  processo de 

transformação da informação em conhecimento e estas diferentes fases de arquivamento:

0 – Lição (que corresponderia à fase de arquivamento corrente);

1 – Lição em análise (que corresponderia à fase de arquivamento intermediária);
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2 – Lição aprendida (que corresponderia à fase de arquivamento permanente).

Sobre  os  questionamentos  a  respeitos  da  necessidade  ou  não  de  se  manter  os 

metadados  DC.Description.Causa_comum (que permite representar as causas comuns a um 

fato ocorrido), DC.Description.Resultado (que representa o resultado da revisão de uma lição) 

e DC.Description.Acao (que representa uma ação recomendada diante do fato ocorrido), fez-

se uma simulação da retirada destes metadados do conjunto e consequente realização de um 

novo Teste de Kuden-Richardson 21 (KR-21). Uma vez que a alta confiabilidade se manteve 

(o valor da confiabilidade apresentou uma redução muito pequena, passando de 0,79 para 

0,78), conclui-se que os metadados representam uma redundância, ou seja, outros metadados 

do conjunto têm finalidades semelhantes, justificando assim suas retiradas.

Sobre  o  desmembramento  do  metadado  DC.Coverage.Periodo,  foram criados  os 

metadados DC.Date.Inicio_periodo (Data de início do período onde a lição foi identificada) e 

DC.Date.Fim_periodo (Data de fim do período onde a lição foi identificada).

6.2 Definição de entidades, atributos e relacionamentos

A definição de entidades, atributos e relacionamentos do modelo conceitual se fez 

considerando  a  natureza  básica  do  conjunto  de  metadados  que  o  originou,  as  limitações 

inerentes a qualquer modelo (que se tornam evidentes diante da dificuldade em se elaborar um 

modelo conceitual que estruture um registro de lições aprendidas em projetos que possa, neste 

sentido, atender a qualquer organização) e as múltiplas possibilidades de modelagem diante 

da infinidade de contextos organizacionais e respectivas necessidades informacionais.

Desta forma, a partir do conjunto básico de metadados definido e para elaborar o 

modelo conceitual, foi inicialmente proposto um conjunto básico de metadados para o registro 

de lições aprendidas em projetos, conforme apresentado no Quadro 15:

Quadro 15 – Conjunto básico de metadados proposto
# TERMO NOME DO  METADADO DESCRIÇÃO

1 Contributor DC.Contributor.Revisao_aprovado_por Stakeholder que aprovou a revisão do registro

2 Contributor DC.Contributor.Revisao_revisor Stakeholder que executou a revisão do registro

3 Contributor DC.Contributor.Stakeholder Stakeholder que identificou a lição

4 Coverage DC.Coverage.Termo_associado
Termo(s) associado(s) à lição ou lição 

aprendida

5 Date DC.Date.Inicio_periodo Data de início do período onde a lição foi 
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identificada

6 Date DC.Date.Fim_periodo
Data de fim do período onde a lição foi 

identificada

7 Date DC.Date.Revisao_data Data da revisão do registro

8 Description DC.Description.Aplicacao Descrição da aplicação da lição aprendida

9 Description DC.Description.Causa Descrição das causas do fato ocorrido

10 Description DC.Description.Consequencia Consequências do fato ocorrido

11 Description DC.Description.Descricao Descrição da lição ou lição aprendida

12 Description DC.Description.Fato Fato ocorrido que originou a lição

13 Description DC.Description.Revisao_descricao Descrição da revisão do registro

14 Description DC.Description.Sumario Sumário da lição ou lição aprendida

15 Identifier DC.Identifier.Categoria
Categoria relacionada à lição ou lição 

aprendida

16 Identifier DC.Identifier.Cliente Cliente do projeto

17 Identifier DC.Identifier.Documento

Documento associado à lição ou lição 
aprendida para acrescentar informação 
adicional de sentido comprobatório ou 

instrutivo

18 Identifier DC.Identifier.Fase Fase do projeto onde a lição foi identificada

19 Identifier DC.Identifier.Impacto
Grau de impacto (na organização) do fato 

ocorrido que originou a lição

20 Identifier DC.Identifier.Licao Código da lição ou lição aprendida

21 Identifier DC.Identifier.Projeto Projeto onde a lição foi identificada

22 Identifier DC.Identifier.Revisao_versao Versão da revisão do registro

23 Identifier DC.Identifier.Risco
Probabilidade de risco (à organização) 

associado ao fato ocorrido que originou a lição 
ou a suas consequências

24 Identifier DC.Identifier.Status Status da lição

25 Relation DC.Relation.Licao_relacionada Lição ou lição aprendida relacionada

26 Subject DC.Subject.Elemento
Elemento de análise, o tópico ou tema que 

representa o objeto analisado pela equipe do 
projeto

27 Subject DC.Subject.Item_elemento
Item de elemento de análise, uma subdivisão ou 

parte do elemento de análise

28 Title DC.Title.Titulo Titulo da lição ou lição aprendida

Fonte: o autor.

Em seguida, o conjunto básico de metadados proposto foi utilizado para classificar 

cada metadado (segundo a taxonomia da UFO descrita na Seção  2 – METODOLOGIA) e 

indicar  que  entidade,  atributo  ou  relacionamento  cada  um deles  sugere  a  ser  inserido  no 

modelo conceitual. O resultado é apresentado no Quadro 16:
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Quadro 16 – Entidades, atributos e relacionamentos sugeridos pelos metadados

# NOME DO METADADO TIPO (UFO)
ENTIDADE, ATRIBUTO OU 

RELACIONAMENTO QUE SUGERE

1 DC.Contributor.Revisao_aprovado_por Quality Type
Relacionamento com a Entidade 

STAKEHOLDER

2 DC.Contributor.Revisao_revisor Quality Type
Relacionamento com a Entidade 

STAKEHOLDER

3 DC.Contributor.Stakeholder Relator Type
Relacionamento com a Entidade 

STAKEHOLDER

4 DC.Coverage.Termo_associado Relator Type Relacionamento com a Entidade ASSUNTO

5 DC.Date.Inicio_periodo Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

6 DC.Date.Fim_periodo Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

7 DC.Date.Revisao_data Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

8 DC.Description.Aplicacao Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

9 DC.Description.Causa Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

10 DC.Description.Consequencia Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

11 DC.Description.Descricao Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

12 DC.Description.Fato Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

13 DC.Description.Revisao_descricao Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

14 DC.Description.Sumario Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

15 DC.Identifier.Categoria Relator Type Relacionamento com a Entidade CATEGORIA

16 DC.Identifier.Cliente Relator Type Relacionamento com a Entidade CLIENTE

17 DC.Identifier.Documento Relator Type Relacionamento com a Entidade DOCUMENTO

18 DC.Identifier.Fase Relator Type Relacionamento com a Entidade FASE

19 DC.Identifier.Impacto Relator Type Relacionamento com a Entidade IMPACTO

20 DC.Identifier.Licao
Intrinsic  

Moment Type
Entidade LIÇÂO

21 DC.Identifier.Projeto Relator Type Relacionamento com a Entidade PROJETO

22 DC.Identifier.Revisao_versao Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

23 DC.Identifier.Risco Quality Type Relacionamento com a Entidade RISCO

24 DC.Relation.Licao_relacionada Relator Type Atributo da Entidade LIÇÂO

25 DC.Identifier.Status Relator Type Relacionamento da Entidade STATUS

26 DC.Subject.Elemento Relator Type Atributo da Entidade LIÇÂO

27 DC.Subject.Item_elemento Relator Type Atributo da Entidade LIÇÂO

28 DC.Title.Titulo Quality Type Atributo da Entidade LIÇÂO

Fonte: o autor.

O  Quadro  17  apresenta  o  nome  de  cada  entidade  sugerida  e  os  atributos  a  ela 

relacionados, segundo o conjunto básico de metadados proposto:

Quadro 17 – Entidades do modelo conceitual
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# NOME DA ENTIDADE DESCRIÇÃO ATRIBUTOS RELACIONADOS

1 ASSUNTO

Termos a que lições ou lições 
aprendidas podem estar relacionadas, 
ou termos passíveis de serem objeto 

de análise de uma lição ou lição 
aprendida

DC.Coverage.Termo_associado
DC.Subject.Elemento

DC.Subject.Item_elemento

2 CATEGORIA
Categorias das lições ou lições 

aprendidas
DC.Identifier.Categoria

3 CLIENTE Clientes que demandam os projetos DC.Identifier.Cliente

4 DOCUMENTO

Documentos quaisquer que, no intuito 
de ampliar seu teor informativo, 

foram relacionados a lições ou lições 
aprendidas

DC.Identifier.Documento

5 FASE Fases dos projetos DC.Identifier.Fase

6 IMPACTO
Graus de impacto a que a organização 
se expõe diante de uma consequência 

associada a uma lição identificada
DC.Identifier.Impacto

7 LIÇÃO
Lições identificadas e lições 

aprendidas em projetos

DC.Date.Inicio_periodo
DC.Date.Fim_periodo
DC.Date.Revisao_data

DC.Description.Aplicacao
DC.Description.Causa

DC.Description.Consequencia
DC.Description.Descricao

DC.Description.Fato
DC.Description.Revisao_descricao

DC.Description.Sumario
DC.Identifier.Licao

DC.Identifier.Revisao_versao
DC.Relation.Licao_relacionada

DC.Title.Titulo

8 PROJETO
Projetos em execução ou executados 

pela organização
DC.Identifier.Projeto

9 RISCO

Probabilidades de risco (à 
organização) associados aos fatos 

ocorridos que originaram as lições ou 
a suas consequências

DC.Identifier.Risco

10 STAKEHOLDER
Stakeholders (partes interessadas na 

execução) dos projetos

DC.Contributor.Stakeholder
DC.Contributor.Revisao_aprovado_por

DC.Contributor.Revisao_revisor

11 STATUS Status da lição DC.Identifier.Status

Fonte: o autor.

Vale ressaltar que a coluna “ATRIBUTOS RELACIONADOS” do Quadro 16 não se 

insinua como uma sugestão de modelagem física das entidades sugeridas, mas apenas uma 

forma de citar a identificação destas a partir do conjunto básico de metadados proposto.
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O Quadro 18 apresenta o nome de cada relacionamento sugerido e os atributos a ela 

relacionados, também segundo o conjunto básico de metadados proposto:

Quadro 18 – Relacionamentos do modelo conceitual
# ENTIDADES RELACIONAMENTO ATRIBUTOS RELACIONADOS

1 CLIENTE e PROJETO
CLIENTE pode demandar 

PROJETO
DC.Identifier.Cliente

2 LIÇÃO e ASSUNTO ASSUNTO pode se referir a LIÇÃO
DC.Subject.Elemento

DC.Subject.Item_elemento  
DC.Coverage.Termo_associado

3 LIÇÃO e CATEGORIA
LIÇÃO é classificada por 

CATEGORIA
DC.Identifier.Categoria

4 LIÇÃO e DOCUMENTO LIÇÂO pode conter DOCUMENTO DC.Identifier.Documento

5 LIÇÃO e FASE LIÇÃO é identificada em FASE DC.Identifier.Fase

6 LIÇÂO e IMPACTO LIÇÃO é associada a IMPACTO DC.Identifier.Impacto

7 LIÇÂO e PROJETO PROJETO pode originar LIÇÃO DC.Identifier.Projeto

8 LIÇÃO e RISCO LIÇÃO pode ser associada a RISCO DC.Identifier.Risco

9 LIÇÃO e STAKEHOLDER
LIÇÃO é identificada por 

STAKEHOLDER
DC.Contributor.Stakeholder

10 LIÇÃO e STAKEHOLDER
LIÇÃO é revisada por 

STAKEHOLDER
DC.Contributor.Revisao_aprovado_por

DC.Contributor.Revisao_revisor

11 LIÇÃO e STATUS LIÇÃO tem STATUS DC.Identifier.Status

12 PROJETO e FASE PROJETO tem FASE DC.Identifier.Fase

Fonte: o autor.

6.3 Apresentação e discussão do modelo conceitual proposto

O modelo conceitual proposto é representado na Figura 22:
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Considerou-se propor  a  entidade STATUS por  também representar  um evento de 

interesse, ao indicar principalmente a transformação (se for o caso) de uma lição identificada 

em lição aprendida (AXELOS, 2017). Isto equivale dizer que uma lição identificada e uma 

lição aprendida representam dois estados – é cabível acreditar-se que poderia haver outros, a 

depender das necessidades informacionais de cada organização e da forma como gerencia 

seus projetos – daquilo que está sendo elaborado em um processo (no caso, o processo de 

registro  de  lições  aprendidas).  Neste  sentido,  outros  eventos  de  interesse  podem  ser 

representados (ou pelo menos indicados) por esta entidade ao se considerar que, enquanto 

documento  arquivístico,  o  registro  de  lições  aprendidas  está  sujeito  a  procedimentos  de 

natureza arquivística e inerentes à gestão de documentos (FABEN; RODRIGUES; SILVA, 

2021), em particular os relacionados ao ciclo vital dos documentos e sua respectiva destinação 

(MEDEIROS; AMARAL, 2010).

Por outro lado, a entidade STATUS assim se justifica ao se considerar o processo de 

registro de lições aprendidas no contexto da Gestão de Processos. Em um processo qualquer, 

ocorrem “transições de estado (…) os vários estágios do desenvolvimento dos produtos de 

trabalho à medida que avançam e são transformados através do processo”, e onde um estado 

retrata uma condição única que um objeto pode ter ou na qual pode estar (ABPMP, 2013, p. 

50). As transições de estados constituem “um comportamento dinâmico que move um item de 

um estado para  outro”  e  ocorrem por  causa  de “atividades  completas,  eventos  ou outros 

estímulos” e onde “um evento apenas pode causar uma transição se o objeto for afetado pelo 

evento no seu estado atual” (IIBA, 2011, p. 216). Neste sentido, o PMI (2017) propõe que a 

gestão de projetos seja realizada através da gestão de grupos de processos inter relacionados, 

onde  o  monitoramento  e  controle  é  realizado  através  de  transições  de  estados,  como  o 

início/fim de uma atividade ou fase do projeto.

A princípio, RISCO e IMPACTO poderiam não ser consideradas como entidades, 

mas  atributos  (no  caso,  os  metadados  DC.Identifier.Risco  e DC.Identifier.Impacto, 

respectivamente) da entidade LIÇÃO. De fato, uma probabilidade de risco ou um grau de 

impacto não se configuraria à primeira vista como uma categoria fundamental, embora enseje 

um conceito, mas não como uma pessoa, um lugar ou evento de interesse. Porém, no contexto 

da  Gestão  de  Projetos,  uma  probabilidade  de  risco  e  um  grau  de  impacto  podem  ser 

considerados como categorias inter relacionadas, utilizadas na gestão de riscos dos projetos.
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Riscos são eventos incertos inerentes a qualquer projeto e que se apresentam como 

ameaças ou oportunidades e, desta forma, a gestão de riscos “objetiva explorar ou aumentar 

os riscos positivos (oportunidades) e, ao mesmo tempo, evitar ou reduzir os riscos negativos 

(ameaças)” e “visa manter a exposição aos riscos do projeto dentro de uma faixa aceitável” 

(PMI, 2017, p. 397). Dentre as atividades e processos da gestão de riscos nos projetos, pode-

se destacar a elaboração do plano de gestão de riscos e análise qualitativa dos riscos.

O plano de gestão de riscos “é um componente do plano de gerenciamento do projeto 

que  descreve  como  as  atividades  de  gerenciamento  dos  riscos  serão  estruturadas  e 

executadas” (PMI, 2017, p. 405), e pode incluir entre os seus elementos as “definições dos 

níveis de probabilidade e impacto dos riscos”, que “são específicas ao contexto do projeto e 

refletem o apetite aos riscos e os limites da organização e das partes interessadas” (PMI, 2017, 

p. 407). A Figura 23 apresenta um exemplo de definições de probabilidade e impacto:

Figura 23 – Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Fonte: PMI (2017, p. 407).

As definições  apresentadas  na Figura 23 podem ser  inseridas  em uma matriz  de 

probabilidade e impacto, um outro elemento que pode ser inserido em um plano de gestão de 

riscos e por meio do qual os riscos positivos (oportunidades) e negativos (ameaças) podem ser 

pontuados a partir de valores numéricos, conforme apresentado na Figura 24:

Figura 24 – Matriz de probabilidade e impacto com esquema de pontuação

Fonte: PMI (2017, p. 408).
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Por sua vez, a análise qualitativa dos riscos “é o processo de priorização de riscos 

individuais o projeto para análise ou ação posterior, através da avaliação de sua probabilidade 

e  impacto  de  ocorrência”  (PMI,  2017,  p.  419).  Uma  das  atividades  deste  processo  é  a 

avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, que “são avaliados usando as definições 

estipuladas no plano de gerenciamento de riscos”. A avaliação de probabilidade “considera a 

probabilidade  de  ocorrência  de  um  risco  específico”,  enquanto  a  avaliação  do  impacto 

“considera o efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do projeto, como cronograma, 

custo,  qualidade ou desempenho” (PMI,  2017,  p.  423).  Desta  forma,  recomenda-se que a 

análise qualitativa dos riscos se utilize de definições de probabilidade e impacto (Figura 23) e 

de uma matriz de probabilidade e impacto (Figura 24).

A análise qualitativa dos riscos e consequente avaliação de probabilidade e impacto 

dos riscos também é recomendada pelo PRINCE2 (AXELOS, 2017), que define risco como 

“um evento ou conjunto de eventos incertos que, casa ocorra, terá um efeito sobre a realização 

de objetivos” e cuja medida é resultado “da combinação da probabilidade de ocorrência de 

uma  ameaça  ou  oportunidade  percebida  e  a  magnitude  de  seu  impacto  nos  objetivos” 

(AXELOS, 2017, p. 120, tradução do autor). Por fim, para a APM (2012, p. 178, tradução do 

autor) – que possui uma conceituação idêntica à AXELOS (2017) para o termo  risco – “a 

importância  relativa  dos  riscos  identificados  é  avaliada  usando  técnicas  qualitativas  para 

permitir que sejam priorizados para maior atenção”, recomendando também a utilização de 

uma matriz de probabilidade e impacto semelhante à apresentada na Figura 24.

Em última análise o que as Figuras 23 e 24 apresentam são escalas para estipular a 

probabilidade e o impacto da realização dos riscos (ameaças ou oportunidades) identificados 

durante  o  ciclo  de  vida  dos  projetos,  onde  cada  ponto  representa  uma  classificação  de 

probabilidade ou impacto. Trata-se, portanto, de categorias (ou coisas, segundo o conceito de 

entidade adotado na metodologia aplicada nesta tese), o que leva a se concluir que RISCO e 

IMPACTO podem ser consideradas como entidades.
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7 CONCLUSÃO

 

A expressão registro de lições aprendidas tem no termo registro o ponto de partida 

de um percurso epistemológico útil à busca por uma compreensão de seu contexto.

Um  registro representa  um fato  ou  ato  memorizado  em um suporte  físico  para 

preservar o transcorrer e os resultados da execução de atividades ou a ocorrência de eventos. 

Em  geral,  seu  formato  é  constituído  por  um  conjunto  definível  de  metadados  para 

proporcionar  evidências  contextuais  e  favorecer  a  acessibilidade  de  suas  respectivas 

informações. Portanto, uma compreensão mais abrangente sobre o que é um registro deve ter 

como ponto de partida um estudo sobre a informação.

O registro de lições aprendidas é um  documento  arquivístico, indicando que uma 

compreensão  mais  abrangente  a  seu  respeito  deve  envolver  uma  abordagem de  natureza 

arquivística. Em última análise, esta abordagem indica que o processo de registro de lições 

aprendidas em projetos está situado em um contexto mais amplo, representado pelo ciclo de 

curadoria digital e, mais especificamente, pela memória organizacional. Desta forma, espera-

se que cada ação, transação ou evento deste processo seja registrado da forma mais fidedigna 

possível, observando os princípios e as melhores práticas que regem a atividade arquivística. 

No contexto da gestão de projetos, isto equivale a dizer que um registro de lição aprendida 

está sujeito ao ciclo vital dos documentos, segundo as diferenças aqui estabelecidas entre os 

termos lição e lição aprendida.

O  registro  de  lições  aprendidas  em  projetos,  por  sua  vez,  é  uma  prática 

organizacional para a organização, representação e gestão do conhecimento obtido por meio 

de experiências vivenciadas durante o ciclo de vida dos projetos. Como apresentado aqui, 

importantes organizações internacionais dedicadas ao estudo e disseminação da Gestão de 

Projetos reconheceram esta  prática como fundamental  para a  gestão do conhecimento em 

projetos,  porém,  sem  indicar  instrumentos,  métodos  e  técnicas  que  possam  contribuir 

efetivamente  para  organizá-lo  e  representá-lo,  ou  ainda,  para  um trato  informacional  que 

viabilize isto. Portanto, uma compreensão mais abrangente sobre o que é o registro de lições 

aprendidas em projetos deve abordar a organização e representação do conhecimento.

As lições aprendidas em projetos se configuram como aprendizados obtidos por meio 

de  experiências  individuais  e  coletivas  vivenciadas  pelas  partes  interessadas  nos  projetos. 

Portanto, uma compreensão mais abrangente sobre o que são lições aprendidas em projetos 
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deve abordar também como se realiza a aprendizagem individual e organizacional, a formação 

de  redes  de  conhecimento  e  a  gestão  do  conhecimento  segundo a  visão  de  organizações 

internacionais  dedicadas  ao  estudo  e  disseminação  da  Gestão  de  Projetos.  Desta  forma, 

espera-se  que  um  formulário  de  registro  de  lições  aprendidas  em  projetos  possa  ser 

modificado  no  intuito  de  refletir  o  aprimoramento  do  conhecimento  sobre  este  tipo  de 

registro, e em conformidade com eventuais modificações das necessidades informacionais da 

organização que o utiliza.

A reapresentação destes conceitos e uma consequente reflexão sobre eles ratificam 

informação, conhecimento, documento e registro e projeto como os elementos fundamentais 

do  percurso  epistemológico  seguido  nesta  tese.  Isto  permitiu,  a  partir  da  perspectiva  da 

Ciência  da  Informação  e  observando  sua  inerente  natureza  interdisciplinar,  observar  o 

problema apresentado – como registrar lições aprendidas em projetos – de uma forma mais 

abrangente,  buscando preencher  lacunas  que a  Administração (onde este  problema se faz 

presente)  talvez  não seja  capaz  de por  si  só  fazê-lo,  em função de  seus  próprios  limites 

epistemológicos. Desta forma, considera-se que a alternativa apresentada para solucioná-lo – 

um modelo conceitual para estruturar o registro de lições aprendidas em projetos – ofereça 

uma contribuição mais efetiva para a gestão do conhecimento em projetos organizacionais.

Registrar lições aprendidas diz respeito à organização e representação da informação, 

uma decorrência do elevado volume informacional comumente criado durante o ciclo de vida 

dos  projetos  e  que  induz  ao  armazenamento,  classificação  e  compartilhamento  de  suas 

informações. Neste sentido, uma importante contribuição da Ciência da Informação são os 

metadados. As tecnologias de informação e comunicação atuais possibilitaram a constituição 

de ambientes computacionais onde os dados são distribuídos, uma necessidade organizacional 

em um mundo cada  vez  mais  globalizado e interconectado pela  Internet.  Desta  forma,  é 

preciso garantir que a informação, mesmo oriunda de bases de dados diversas, terá seu sentido 

preservado  ao  ser  analisado.  Neste  cenário,  projetos  podem  ser  executados  por  equipes 

geograficamente  distribuídas  e  compostas  por  profissionais  diferentes  em suas  culturas  e 

competências individuais e profissionais, é preciso que as informações dos projetos sejam 

organizadas e representadas por meio de uma linguagem comum.

Por sua interoperabilidade, os metadados oferecem a possibilidade de se estabelecer 

uma linguagem computacional comum que independe da plataforma tecnológica utilizada. 

Indo  além,  segundo  uma  perspectiva  terminológica,  o  uso  de  metadados  pode  induzir  à 
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utilização de vocabulários controlados para registrar lições aprendidas em projetos, criando-se 

uma linguagem comum que favoreceria a inclusão, busca e recuperação de informações, em 

primeira  análise,  e  a compreensão das deficiências  organizacionais  em gestão de projetos 

(mas não apenas circunscrito a esta disciplina), em última análise. Um indício da importância 

de  se  criar  uma  terminologia  comum  é  a  elaboração  de  glossários  pelas  organizações 

internacionais dedicadas ao estudo e disseminação da Gestão de Projetos citadas nesta tese.

Registrar  lições  aprendidas  diz  respeito  à  organização  e  representação  do 

conhecimento, onde a teoria especial do conhecimento assume um papel de destaque ao se 

debruçar sobre os conceitos primordiais gerais – as categorias – empregados para se definir os 

objetos  e,  desta  forma,  estabelecer  uma  relação  com  as  ontologias.  A possibilidade  de 

representação de diferentes contextos informacionais por meio das ontologias indica que a 

categorização pode partir de níveis mais genéricos até níveis mais específicos. Isto pode ser 

exemplificado por meio dos formulários de registro de lições aprendidas que compuseram a 

amostra utilizada nesta tese, onde cada um deles representa a conhecimento que a organização 

que o elaborou possui a respeito desta aplicação, o resultado da compreensão sobre este tipo 

particular de registro e pertencente a seu “modelo de mundo”.

A tipologia dos sistemas de organização do conhecimento apresentada (Figura 5) 

indica elementos que foram utilizados no percurso metodológico desta tese, como o Modelo 

Entidade-Relacionamento (Entity-Relationship Models), os modelos de dados (Data Models) 

e as ontologias (Ontologies). Também indica elementos cuja importância para o registro de 

lições aprendidas foi ressaltada pelo referencial  teórico,  como os vocabulários controlados 

(Controlled  Vocabularies),  os  esquemas  de  classificação  (Classification  Schemes),  os 

glossários (Glossaries) e as taxonomias corporativas (Corporate Taxonomies). Desta forma, o 

formulário de registro de lições aprendidas em projetos que se pode obter a partir do conjunto 

de metadados proposto representa um modelo de referência (Reference Models).

Um formulário de registro de lições aprendidas em projetos surge de um processo 

sociocognitivo  executado  por  indivíduos  envolvidos  com  a  gestão  de  projetos  de  uma 

organização,  partes  interessadas  que,  em  maior  ou  menor  grau,  por  vezes  assumem 

características  de  uma  comunidade  discursiva  ou  um  grupo  de  melhores  práticas 

organizacionais. Neste sentido, considerando as necessidades informacionais das organizações 

e características psicossociais de seus integrantes, um insumo deste processo é a análise de 

domínio executada por estas partes interessadas, em seu esforço por representar, da forma 
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mais próxima possível, o que consideram como “realidade”. Desta forma, a eficácia deste 

formulário é a medida da sua capacidade em atender às necessidades informacionais sobre 

lições  aprendidas  em  projetos  executados  por  uma  organização,  uma  consequência  da 

influência mútua presente na relação (mediada pela consciência) entre sujeito e objeto.

Além de documento e enquanto um processo, um registro de lições aprendidas em 

projetos pode ser visto como uma competência, por representar o resultado de uma prática que 

envolve,  a  partir  do  emprego  de  recursos  cognitivos,  atributos,  comportamentos, 

conhecimentos e habilidades referentes ao trato informacional que se faz necessário diante de 

determinadas situações. Neste sentido, este processo representa um framework resultante  do 

desenvolvimento de uma competência informacional em uma organização, por representar um 

conjunto  de  atividades  interativas  executadas  com  o  propósito  de,  por  meio  de  uma 

comunicação efetiva, solucionar problemas que, por sua vez, podem ensejar a necessidade de 

uma maior capacitação daqueles que nele estejam envolvidos.

No percurso metodológico utilizado nesta tese, merece destaque a aplicação do Teste 

de Kuden-Richardson 21, que demonstrou a importância de se apurar o grau de confiabilidade 

(representado pelo coeficiente Alfa de Cronbach) de um formulário a partir de seus atributos. 

Além de ratificar o caráter interdisciplinar da Ciência da Informação, a aplicação deste teste 

pode  ser  útil  para,  identificado um conjunto  de  atributos,  criar  ou  alterar  formulários  de 

registro de lições aprendidas em projetos de acordo com requisitos de confiabilidade. Desta 

forma, o modelo conceitual proposto representa um consenso estatisticamente representativo e 

confiável, um ponto de partida fundamentado para estruturar um registro com esta finalidade.

As diferenças aqui estabelecidas entre os termos lição e lição aprendida reforçam a 

suposição de que, no contexto da gestão de projetos, espera-se que uma lição aprendida se 

transforme em conhecimento  explícito  ou,  na melhor  das  hipóteses,  melhor  prática. Uma 

efetiva gestão do conhecimento em projetos deve considerar a tendência do conhecimento à 

obsolescência e a consequente necessidade de seu aprimoramento contínuo para ampliar as 

probabilidades  de  se  atingir  a  eficácia  nos  projetos.  Neste  intuito,  é  preciso  explicitar  o 

conhecimento  para  torná-lo  ainda  mais  acessível,  favorecendo  sua  disseminação  e  o 

surgimento de eventuais questionamentos sobre sua utilidade e aplicabilidade. Assim, em uma 

perspectiva de aprimoramento contínuo, uma lição é um conhecimento potencial, uma lição 

aprendida,  um conhecimento  atestado,  enquanto  uma  melhor  prática  é  um conhecimento 

efetivado segundo critérios de eficiência e eficácia que visam a efetividade organizacional.
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A apuração do Estado da Arte  sobre o registro de lições  aprendidas em projetos 

(Objetivo  Específico  1)  permitiu  identificar  o  problema  (e  a  hipótese)  que  orientou  a 

elaboração desta tese, cuja solução proposta se baseou na definição de um conjunto básico, 

representativo e confiável de metadados (Objetivo Específico 2) que possibilitou a elaboração 

de um modelo conceitual (Objetivo Específico 3). E diante da conceituação do registro de 

lições aprendidas em projetos, este modelo possibilitou alcançar o Objetivo Geral desta tese.

Portanto, uma vez que o objetivo geral e os objetivos específicos desta tese foram 

alcançados, pode-se afirmar que o modelo conceitual proposto permitiu aceitar a hipótese a 

ser testada, ou seja, que “a partir de formulários de registro de lições aprendidas em projetos, 

pode-se  apreender  um  conjunto  comum  de  metadados  e  modelá-los  segundo  uma  

conceitualização que permita registrar/documentar lições aprendidas”.

Quando analisadas em suas propostas para a gestão do conhecimento em projetos, as 

organizações  dedicadas  a  estudar  e  disseminar  a  Gestão  de  Projetos  citadas  nesta  tese 

desenvolveram, ao abordar o registro de lições aprendidas, perspectivas que se assemelham e 

complementam. Diante disto, uma maneira de sintetizá-las é considerar as lições aprendidas 

como um ativo de processo organizacional constituído por meio do emprego de políticas, 

processos, métodos, repositórios de conhecimentos e ferramentas automatizadas para coletar, 

analisar e utilizar dados que lhes são pertinentes. Neste intuito, contribui a constituição de 

comunidades de prática interessadas em aprimorar competências úteis à gestão de projetos, 

durante  os  quais  se  podem  vivenciar  experiências  significativas  que  possibilitam  a 

transformação  de  informações  consensualmente  consideradas  como  relevantes  em 

conhecimento  organizacional  de  caráter  inovador.  Portanto,  ao  se  considerar  o  percurso 

metodológico  apresentado  e  as  origens,  objetivos  e  características  do  modelo  conceitual 

proposto nesta tese, pode-se dizer que o modelo abarca esta perspectiva enquanto a aprofunda.

Com a finalidade de atestar a proficiência no assunto, as organizações internacionais 

dedicadas ao estudo e disseminação da gestão de projetos aqui citadas concedem diferentes 

níveis de certificações em gestão de projetos, uma prova do domínio que um indivíduo tem 

sobre o conhecimento desenvolvido por estas organizações. A obtenção de uma certificação 

desta natureza não é condição sine qua non para o exercício da função de gestor de projetos, 

ou mesmo integrar uma equipe de projeto, mas tem seu valor reconhecido pelos profissionais 

de projeto. Por outro lado, o conhecimento desenvolvido por estas organizações é bastante 
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disseminado a nível  mundial,  o  que faz com que muitos  profissionais  de projeto nele  se 

aprofundem ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais experientes ou “proficientes”.

Dito isto, a análise dos formulários identificados não permitiu (e talvez nem fosse 

possível) que se estabelecesse com clareza o nível de conhecimento dos envolvidos em sua 

elaboração.  O  fato  de  quarenta  e  três  por  cento  destes  formulários  serem originários  de 

metodologias de gestão de projetos (algumas, declaradamente baseadas no PMI, por exemplo) 

pode  indicar,  por  parte  dos  profissionais  que  os  elaboraram,  um  nível  satisfatório  de 

conhecimento em gestão de  projetos.  Desta  forma,  embora  o modelo  conceitual  proposto 

represente um consenso estatisticamente representativo e confiável, é preciso ressalvar sua 

dependência qualitativa do nível de conhecimento destes profissionais em gestão de projetos – 

algo que pode ser considerado como uma limitação desta pesquisa.

Por fim, seguem sugestões de pesquisas futuras a partir dos resultados aqui obtidos.

O modelo conceitual proposto por esta tese pode ser considerado uma especialização 

no domínio mais específico de duas ontologias, a IAO (Information Artefact Ontology) e D-

Acts (Document Act Ontology). A IAO foi elaborada como “um recurso de domínio neutro 

para  a  representação  de  tipos  de  entidades  de  conteúdo  de  informação  (ICEs),  como 

documentos, bancos de dados e imagens digitais” (SMITH; CEUSTERS, 2015, p. 1, tradução 

do autor), enquanto a D-Acts é um “modelo ontológico de nível médio que foi desenvolvido 

para  representar  papeis  jurídicos  que  os  documentos  podem  assumir  na  sociedade  e, 

consequentemente,  dentro  das  corporações”  (ALMEIDA;  FELIPE;   BARCELOS,  2015). 

Desta  forma,  um desenvolvimento  futuro  desta  tese  poderia  ser  a  integração  do  modelo 

conceitual proposto às ontologias IAO e D-Acts.

Por outro lado, o problema que motivou a elaboração desta tese surgiu no contexto 

da  Gestão de Projetos,  ou mais  especificamente,  no contexto  da  gestão  do conhecimento 

advindo da gestão de projetos. Desta forma, outro desenvolvimento futuro desta tese poderia 

ser a realização de um estudo de caso, onde seriam avaliados os resultados da aplicação de um 

formulário  de  registro  de  lições  aprendidas  em  projetos  elaborado  segundo  o  modelo 

conceitual proposto. Neste sentido, uma vez que “uma das estratégias de preservação digital 

trata-se da adoção efetiva de padrões de metadados em apoio à gestão, à interpretação e à 

preservação  de  objetos  digitais  em meios  informacionais”  (FORMENTON;  GRACIOSO, 

2022, p. 3), seria interessante apurar o nível de aderência do conjunto básico de metadados 

proposto nesta tese às melhores práticas de preservação digital, adaptando-o, se for o caso.
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ANEXOS

ANEXO A – ORGANIZAÇÕES QUE ORIGINARAM OS FORMULÁRIOS

# NOME DA ORGANIZAÇÃO PAÍS

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

1 Ministério Público do Estado de Alagoas (Escritório de Projetos Estratégicos) Brasil

2 Procuradoria Geral do Estado da Bahia Brasil

3 Secretaria de Administração do Estado da Bahia Brasil

4
Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  do  Estado  da  Bahia  (Escritório  de  Projetos  e 
Processos)

Brasil

5 Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Escritório de Projetos e Processos Estratégicos) Brasil

6 Governo do Estado do Ceará (Secretaria do Planejamento e Gestão) Brasil

7
Governo do Estado de Mato Grosso (Secretaria Estadual de Informação e Tecnologia da 
Informação)

Brasil

8 Governo do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Planejamento) Brasil

9
Tribunal  Regional  do  Trabalho  do  Estado  de  Minas  Gerais  (Secretaria  de  Gestão 
Estratégica)

Brasil

10 Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Paraíba (Assessoria de Gestão Estratégica) Brasil

11 Ministério Público do Estado do Paraná Brasil

12 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Assessoria de Planejamento) Brasil

13 Ministério Público do Estado de São Paulo (Centro de Gestão Estratégica) Brasil

14 Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro Brasil

15 Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Coordenadoria de Gestão Estratégica) Brasil

16 Agência Nacional de Aviação Civil (Superintendência de Planejamento Institucional) Brasil

17 Agência Nacional de Aviação Civil (Superintendência de Tecnologia da Informação) Brasil

18 Conselho Superior da Justiça do Trabalho Brasil

19 Fundação Nacional da Saúde (Coordenação de Gestão de Projetos) Brasil

20 Justiça Federal (Conselho da Justiça Federal) Brasil

21 Ministério da Justiça (Secretaria Executiva) Brasil

22
Ministério do Planejamento (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação)

Brasil

23 Ministério Público Federal (Escritório de Projetos) Brasil

24 Polícia Federal (Escritório de Projetos) Brasil

25 Superior Tribunal Militar (Escritório Corporativo de Projetos) Brasil

26 Queensland Government Austrália

27 University of Waterloo (Information Systems & Technology Project Management Office) Canadá

28 United States Government (The DOE Corporate Lessons Learned Program) Estados Unidos

29 North Atlantic Treaty Organization Estados Unidos

30 State of Texas (Texas Department of Information Resources) Estados Unidos
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31 The Nature Conservancy Estados Unidos

32 United States Government (Lawrence Berkeley National Laboratory) Estados Unidos

33 United States Government (Center for Disease Control and Prevention) Estados Unidos

34 United States Government (Sandia National Laboratories) Estados Unidos

35 United Nations (International International Children's Emergency Fund) Estados Unidos

36 United Nations (International Labor Organization) Estados Unidos

37 United Nations (United Nations Development Programme) Estados Unidos

ORGANIZAÇÕES PRIVADAS

38 Athem Consultoria e Treinamento Brasil

39 Easybok Consultoria e Treinamento Brasil

40 Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil

41 Método Consultoria Brasil

42 Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Brasil

43 Demand Metric Canadá

44 Infotech Research Group Canadá

45 AECOM Estados Unidos

46 Wrike Inc. Estados Unidos

47 Volta River Authority Gana

48 Jama Software Holanda

49 ISOBEX Índia

50 A.R.S. Progetti S.P.A. Itália

51 International Center for Agricultural Research in the Dry Areas Líbano

52 Oil Companies International Marine Forum Noruega

53 The International Association of Independent Tanker Owners Noruega

54 Camms Group Reino Unido
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