
Resumo 

 

Este trabalho analisa a dinâmica organizacional com o foco no conhecimento. 

Para isso são estabelecidas relações entre a cognição em contexto organizacional, a 

cultura organizacional e as comunidades de prática. A unidade de Serviços de 

Documentação e Informação (SDI) da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP) foi o cenário onde a pesquisa foi realizada. 

 

A Compreensão parte da associação das ideias propostas por Schein (1998) sobre a 

cultura organizacional, ao que se consolida como imagens do conhecimento de acordo 

com as ideias de Blackler (1995), Choo (2003) e Nonaka e Takeuchi (1997). A soma 

destas abordagens permite uma aproximação da dinâmica das comunidades de prática 

propostas por Brown e Duguid (1991), e Wenger (2000). 

 

A investigação realizou-se através da análise qualitativa, mais especificamente de 

natureza etnográfica por métodos de estudos de caso, nos quais os dados foram 

recolhidos através da observação participante no contexto e entrevistas. Foram 

entrevistados 14 sujeitos, representando metade da população-alvo da pesquisa. 

 

Os resultados consolidaram-se com o exercício de reflexão, interpretação e correlação, 

nomeadamente no que respeita ao modo como se dão as interacções entre as 

pessoas, estruturação física e hierárquica do ambiente organizacional e ao modo como 

se desenvolvem as práticas implícitas nas rotinas. 
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Abstract 

 

This work analyses the organizational dynamics of the Documentation and Information 

Services (SDI) of the School of Engineering of the University of Porto (FEUP), focusing 

on the relationships between cognition in organizational environment, culture and 

communities of practice. 

 

It builds on Schein’s (1998) ideas about organization culture, and the views on 

knowledge conveyed by Blackler (1995), Choo (2003) and Nonaka and Takeuchi 

(1997), among others. These approaches allow developing an understanding of the 

performance of “communities of practice” (Brown and Duguid, 1991; Wenger, 2000). 

 

The empirical research followed a qualitative approach, used the case study method 

and was informed by the principles of ethnographic research. Data was collected 

through interviews and participant observation in SDI. Fourteen persons were 

interviewed, which represents half of the population of the organization. 

 

The analysis of data focused on the ways (both formal and informal) people interact with 

each other, the physical and hierarchical structures of the organization and how 

practices are developed in the day-to-day routines. 
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