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Resumo 

 

 A teoria do circuito da cultura através dos autores Du Gay (1997) e Stuart Hall (1997) 

resulta em várias possibilidades de análise sobre a representação da comunicação e da 

cultura organizacional, visto a convergência de suas dimensões. Este artigo objetiva 

apresentar a aplicação desses elementos conceituais nas análises dos sites do 

Observatório Cultural e do Observatório Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, ambos 

hospedados na Universidade La Salle. Infere-se, que o estudo apresenta vantagens, 

frente a outras metodologias, por oportunizar uma avaliação desse processo, através dos 

portais da web. 

 

Palavras-chave: Circuito da Cultura; Comunicação Organizacional; Observatórios. 

 Introdução 

O desenvolvimento deste artigo parte das bases teórico-metodológicas dos 

Estudos Culturais e foi eleito o circuito da cultura, de Du Gay et al. (1997), como 
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protocolo analítico da trajetória comunicacional dos sites do Observatório Cultural 

Unilasalle e do Observatório Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, hospedados na 

Universidade La Salle. Justifica-se a reflexão teórica sobre os cinco eixos, que 

compõem esse circuito – produção, representação, regulação, consumo e identidade - 

articulando-os, por meio de instâncias analíticas, ao objeto de estudo da comunicação 

organizacional. 

O pensamento comunicacional, tradicionalmente articulou-se com a 

comunicação organizacional no âmbito interno e nos processos informativos de gestão. 

Segundo Kunsch (2006, p. 177) apresenta-se de cinco formas: “no estudo da 

comunicação como meio-mensagem; nos estudos de canais de comunicação; nos 

estudos de clima; na análise das redes formal e informal de comunicação; e na 

Comunicação superior-subordinado”.  Assim, percebe-se que a cultura e comunicação 

estão no centro das discussões e dos debates, envolvendo aspectos da vida social. 

Convém lembrar, que Silva (2000) argumentou que os conceitos e os limites implicados 

na ideia de cultura e comunicação estão ficando imprecisos e carecem de configurações 

no que diz respeito às redes de comunicação. Ao discutir e questionar o atual otimismo 

tecnológico, o autor oferece reflexões, de que o desenvolvimento tecnológico somente 

será alcançado, quando houver bases para um acesso mais igualitário no caso da 

internet, bem como, de relações horizontais de comunicação, que permitam um 

desenvolvimento cultural. 

Assim, nesse artigo, para objetivar a descrição dos estudos do circuito da cultura 

junto aos canais de comunicação, serão analisados os sites dos observatórios: Cultural 

Unilasalle e o Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, hospedados na Universidade La 

Salle. O procedimento metodológico será descritivo, tanto bibliográfico, quanto 

documental.  As classificações conceituais utilizadas serão às dimensões do circuito da 

cultura com base nos autores segundo Du Gay (1997) e Stuart Hall (1997). O artigo está 

desenvolvido a partir dessa introdução, seguida das seções sobre a fundamentação 

teórica e evidências descritivas da pesquisa e, por fim, as considerações finais. 

 

Referencial teórico  

 

A comunicação tem que ser entendida como parte inerente à natureza das 

organizações, sendo um fenômeno contínuo, pois são formadas por pessoas, que se 
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comunicam e, por processos interativos, que viabilizam o seu sistema funcional para 

atendimento de suas transações complexas, segundo Kunsch (2006). O uso crescente 

das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativas, segundo Lévy (1999) 

vem acompanhando as organizações e o nosso século. Essas tecnologias amplificam o 

saber, prolongam capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), e 

redefine o significado até mesmo sua natureza. Assim,  

 

[...] as novas possibilidades de criação coletiva distribuída, aprendizagem 

cooperativa e colaboração em rede oferecida pelo ciberespaço colocam 

novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais 

de divisão do trabalho, tanto nas empresas como nas escolas. Como manter as 

práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de transação de 

conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas 

sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as 

mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo 

os papéis de professor e de aluno (LÉVY, 1999, p. 172). 

 

Contudo, a onda que oportuniza a educação e reconhecimento das experiências 

adquiridas contribui para atividades, e conjuntos de saberes pertencentes às pessoas, aí 

incluídos os saberes não acadêmicos. Assim a “cibercultura leva a copresença das 

mensagens de volta a seu contexto, como ocorria nas sociedades orais, mas em outra 

escala, em uma órbita completamente diferente” segundo Lévy (1999, p.15). Ela se 

consolida num conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem com o ciberespaço. E o 

“ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 17). 

 O circuito da cultura de Du Gay e outros pesquisadores (1997) foram 

desenvolvidos a partir das análises do uso das tecnologias, enquanto práticas 

disseminadas e representadas, que revelam valores e padrões específicos de trabalho nas 

organizações. Essa concepção atual ofereceu base para o entendimento dos artefatos e 

produtos culturais, que segundo o autor articulou cinco eixos analíticos, nos quais as 

significações e os sentidos são produzidos: consumo, produção, regulação, identidade e 

representação. A figura 1 demonstra as dimensões do circuito da cultura. 

 

Figura 1 - Circuito da cultura  
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Fonte: Du Gay et al.(1997, p. 3)  adaptado pela autora.  

 

Esse circuito examina os sentidos atribuídos aos produtos culturais de 

comunicação das organizações, e não podem ser separados dessa noção do círculo, não 

importando onde inicia segundo Du Gay (1997). Convém destacar em linhas rápidas às 

diferentes significações e representações geradas.  

1. A Representação é uma forma de apresentar novamente, ela reproduz ou simboliza 

um fato ou objeto, podendo ser apenas uma imagem ou uma ideia. Um sistema de 

representação como fotografia, desenho, pintura, escrita, e imagens feitas através da 

tecnologia, permite o uso de sinais e símbolos para representar ou reapresentar um 

conceito significativo, conforme Du Gay (1997) e, portanto é o trabalho de construção 

de significados. Esse espaço se refere a sistemas simbólicos, representados pelas 

linguagens fazendo disso a sua constituição individual. 

2. A Identidade, segundo Stuart Hall (1997), tem como dimensão destacar o homem 

como um ser interpretativo, instituidor de sentido. O século XXI traz a organização de 

uma sociedade com novos códigos de gerenciamento e ações, cujas novas trocas 

simbólicas são incorporadas, sobretudo no campo da comunicação e, consequentemente, 

surgem outras representações. Conforme observou Du Gay que, “[...] a nova mídia 

eletrônica possibilita a expansão das relações sociais pelo tempo e espaço, como 

também aprofunda a interconexão global” (DU GAY apud HALL, 1997, p. 18).  
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Hall (1996) assinalou que as velhas identidades, estão em declínio, fazendo 

surgir novas. Na dimensão global de (re) ou (des) construção de identidade é importante 

para destacar as relações entre cultura e poder: 

 

As identidades culturais provêm de alguma parte, têm histórias. Mas, como 

tudo o que é histórico, sofre transformação constante. Longe de fixas, 

eternamente em algum passado essencializado, estão sujeitas ao contínuo 

“jogo” da história, da cultura e do poder (HALL, 1996, p. 69).  

 

Assim, quanto à percepção de uma identidade cultural, Hall defende que não é 

jamais uma essência fixa que se mantenha, imutável, fora da história e da cultura. Sua 

significação apresenta profundas modificações, encabeçadas pela tecnologia e, se 

refletem diretamente na esfera do consumo, especialmente nos estudos de recepção, já 

que sua incorporação influenciou as habilidades dos receptores. 

3. Desde o início do século, quando se vive e se fala em era digital ou era da informação 

e da sociedade midiatizada, tem-se também uma sociedade crescente, onde a produção e 

o consumo (recepção) de uma música, de um filme ou de uma propaganda publicitária 

não podem ser interpretados como uma mera manifestação cultural. Essas peças 

carregam, sim, ideologias, mas, sobretudo, se constituem em artefatos produtores de 

sentido, que podem ser aceitos, excluídos, rejeitados, negociados ou modificados de 

acordo com o interesse ou a vontade de quem as consome.  

4. O consumo é a esfera do circuito onde se completa a produção de sentidos, através do 

“conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos” (CANCLINI, 1999, p. 77). Hall (2003) assinalou que as práticas de recepção 

não podem ser simplesmente vistas em termos comportamentais, mas são ordenadas por 

estruturas de compreensão, bem como, produzidas por relações econômicas e sociais.  

 

[...] é sob a forma discursiva que a circulação do produto se realiza, bem 

como sua distribuição para diferentes audiências. Uma vez concluído, o 

discurso deve então ser traduzido – transformado de novo – em práticas 

sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete e produza efeitos. 

Se nenhum ‘sentido’ é apreendido, não pode haver ‘consumo’. Se o sentido 

não é articulado em prática, ele não tem efeito (HALL, 2003, p. 388).  

 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse de objetos, pois passa ainda 

mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem 
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demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 292).  

O eixo do consumo é aquele que inclui a gestão humana, e isso implica a 

reflexão sobre o que as pessoas vão fazer com os produtos após sua circulação no 

mercado. Em síntese, é a instância capaz de provocar uma postura crítica frente aos 

bens, tanto materiais, como culturais, que circulam na sociedade e que são capazes de 

regular comportamento. De acordo com Escosteguy (2009) não haverá consumo se o 

grupo social não o legitimar. Quanto mais desejado, mais acumula valor, mais propicia 

a comunicação e a troca de significados, já que no ato de consumir as pessoas reforçam 

o seu lugar, os seus desejos.  

5. Na regulação, “o poder assume uma posição central e a ação do sujeito 

obrigatoriamente passa a ser pensada em relação aos distintos processos de controle” 

(ESCOSTEGUY, 2009, p. 13). É, o espaço que dá suporte para desenvolver a 

interpretação e a compreensão, quanto ao sentido da produção e qual a sua influência na 

formação da identidade, complementando a ideia de circuito.  

No circuito da cultura de Du Gay et al. (1997), o eixo da regulação está 

associado à ideia de regramento. São as convenções, normas e leis por intermédio das 

quais as práticas sociais são guiadas e as políticas culturais são implementadas. No 

âmbito da comunicação, a abrangência desse conceito sobre o direito universal no 

entendimento de Hall (1997), é conduzida, tanto pela tendência à regulação, quanto à 

desregulação, podendo estar associada. Nas duas conjunções, a cultura é pautada por 

pressões econômicas e de grupos, bem como, de estruturas de poder, e se conectam aos 

modos de produção econômica e às formas de consumo.  

  Por último, o circuito da cultura, enquanto teoria analítica encontra eco nos 

registros nos quais as significações e os sentidos são produzidos. Assim, na noção de 

círculo, uma esfera só existe em função da outra. O processo comunicativo que ocorre 

no âmbito organizacional onde se realizam as relações entre o sistema macro (estrutura 

social) e o sistema micro (organização) é condicionado por uma série de fatores ou 

variáveis. Esses fatores podem ser representados, por exemplo, pelos contextos sociais, 

políticos e econômicos, pelas culturas, visões de mundo dos integrantes em confluência 

com a cultura organizacional vigente, onde são compartilhados comportamentos e 

universos cognitivos diferentes, segundo Kunsch (2006). Nesta investigação, as 

dimensões de representação, identidade, produção, consumo e regulação, aparecem 
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como forma de análise da comunicação organizacional de dois portais da web. Segue o 

método. 

 

Metodologia 

 

   A metodologia oferece indicações sobre os procedimentos adotados na coleta e 

análise dos dados visando alcançar os objetivos propostos. Quanto à classificação foi 

considerada uma pesquisa aplicada por tratar com dados da realidade e, seus objetivos, 

conforme Prodanov e Freitas (2013) são considerados de uma pesquisa descritiva, pois, 

o pesquisador registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Do ponto de 

vista dos procedimentos técnicos, foram utilizadas fontes de dados secundários fazendo 

uso de materiais digitais já publicados nos sites analisados.  

As técnicas de pesquisa e coleta de dados foram de análise de um estudo de caso, 

segundo Yin (2010), cujo corpus analítico constitui-se nas informações postadas nos 

dois observatórios hospedados na Universidade La Salle. Apresenta-se como limitação 

da pesquisa, o tamanho da amostra que sendo pequena, não é passível de generalização. 

Contudo, é qualitativa e permitiu o tratamento e análise de dados desenvolvidos através 

das teorias do circuito da cultura e da comunicação organizacional.  

Análise das evidências  

 Kreps (1995) destacou que a comunicação é um processo dinâmico e contínuo e 

nesse sentido complementa que 

[...] é o processo que permite aos membros da organização trabalhar juntos, 

cooperar e interpretar as necessidades e as atividades sempre mutantes da 

organização. A comunicação humana não começa e nem termina. As pessoas 

estão envolvidas constantemente com a comunicação consigo mesmas e com 

outras, especialmente na vida da organização. A vida da organização 

proporciona um sistema de mensagens especialmente rico e variado. Os 

membros da organização devem ser capazes de reconhecer e interpretar a 

grande variedade de mensagens disponíveis, para que lhes permitam 

responder de maneira apropriada a distintas pessoas e situações. Não pode 

existir sem comunicar-se. A comunicação é uma realidade inevitável de 

pertinência a uma organização e da vida da em geral (KREPS , 1995, p. 28).  
 

Nas informações do site do Observatório Cultural Unilasalle e Observatório 

Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, aparece a organização que estão hospedados, ou 

seja, a Universidade La Salle localizada em Canoas, município da Região Metropolitana 

de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul. O estabelecimento conta hoje com 

instalações modernas em paralelo a prédios preservados, desde o Instituto São José, 
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construído em 1908, sob-regime de internato, que foi uma das primeiras escolas Lassalistas no 

Brasil dedicando-se ao ensino primário comercial e agrícola. Esse ano de 2017 a instituição 

foi reconhecida como universidade, cumprindo definição do Conselho Provincial dos 

Irmãos Lassalistas, desde 2013, tornando-se referência para o desenvolvimento dos 

indicadores estabelecidos pelo MEC (LA SALLE, 2017). 

A Universidade La Salle faz parte de uma Rede Nacional de Observatórios, 

segundo o seu site oficial e foi implantada em 2012 com o objetivo de reunir diferentes 

Observatórios como um espaço de intercâmbio de informações, aprendizagem e 

trabalho coletivo. Os Observatórios estão envolvidos em uma proposta de manter uma 

“análise crítica-construtiva, da informação, da formação e da pesquisa como um meio 

de colaborar para a transformação das práticas, das políticas e outros fatores envolvidos 

no desenvolvimento de distintas realidades sociais” (LA SALLE, 2017, spp.). Essa 

proposta envolve toda a rede de observatórios sociais compostos pelos: 

  

ObservaSinos, programa do Instituto Humanitas Unisinos - IHU 

Observatório da Educação – Unisinos 

Observatório do Terceiro Setor – FiJo 

Observatório Juvenil do Vale - Unisinos 

Observatório das Políticas de Saúde para as Populações do Campo, Floresta e 

Águas 

Observatório da Cidade de Porto Alegre - ObservaPOA 

Observatório Cultural - Unilasalle 

Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas – Unilasalle 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Segurança Alimentar e Nutricional - 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural – UFRGS 

Observatório da Discriminação Racial no Futebol 

Observatório da Cultura de Porto Alegre (SITE UNILASALLE, 2017, spp.)  

 

Consolidando-se num projeto extensão envolve “planejamento, organização, 

direção e controle de atividades artísticas e culturais realizadas nas dependências da 

Universidade [...] em outros espaços e instituições da Região Metropolitana de Porto 

Alegre” (LA SALLE, 2017, spp.). Os observatórios oportunizam, conforme seu site em 

gerar situações convidativas à convivência humanista, aos relacionamentos éticos, à 

qualidade de vida, à criatividade e à inovação, bem como, promover uma agenda 

unificada de eventos culturais e artísticos; ampliar e dar visibilidade às relações entre a 

vida acadêmica e a comunidade; e contribuir para a promoção da internacionalização e 

da diversidade cultural das atividades de ensino, pesquisa e extensão universitárias. 

O primeiro deles é o Observatório Cultural Unilasalle com várias atividades 

transversais e eventos-âncora. No seu site são apresentados os objetivos e todas as 
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atividades, sendo as mais importantes contam com um calendário já consolidado como: 

College Week com a convivência dos alunos; o Palco Aberto com apresentação de 

talentos culturais; o Mês de La Salle em maio que comemora São João Batista de La 

Salle patrono de todos os educadores pelo Papa Pio XII, em 1950; o Fora dos Trilhos 

com reflexões acadêmicas e culturais, que primam pela inter e transdisciplinaridade. 

A Escola de Inverno com projetos de pesquisa e extensão, com foco na 

multidisciplinaridade e nos vínculos comunitários; A Semana Farroupilha evento 

prático com as temáticas da história do Rio Grande do Sul e do gauchismo; além 

da Semana da Inclusão e da Responsabilidade Social com discussões e ações pontuais. 

A Promoção de Feira Artística e Cultural – SEFIC entre outros projetos também conta 

com a participação do Observatório Cultural.  No seu site (figura 2) observa-se a capa 

com as informações gerais e as abas para as atividades propostas. 

 

Figura 2: Página inicial do observatório Unilasalle Cultural 

 

Fonte: Unilasalle, 2017. 

 

O segundo Observatório Unilasalle Trabalho, Gestão e Políticas Públicas criado 

em 2012 teve o objetivo de promover pesquisas acerca do mundo do trabalho, relação 

com a gestão e políticas públicas, além dos vínculos com a dinâmica econômica nas 

regiões geográficas. Busca oferecer subsídios, aos interessados e aos pesquisadores. O 

site informa sobre o processo de reestruturação produtiva no Brasil, nas cartas sobre o 

mercado de trabalho. Desde então, as questões que envolvem o trabalho, e sua relação 

com a gestão, bem como, as políticas públicas, têm sido objeto de atenção de diferentes 
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instituições de pesquisa. O site está organizado com a justificativa, objetivos e ações 

sobre o observatório, os procedimentos metodológicos, os resultados, recursos humanos 

e por fim o cronograma e as referências. Oferece as cartas do mercado de trabalho, 

sendo visível a sua página inicial na figura 3. 

Figura 3. Página inicial do Observatório Unilasalle Trabalho, Gestão e Políticas 

Públicas 

 

Fonte: Unilasalle, 2017. 

 

Notou-se que as linguagens apresentadas nos sites dos observatórios constituem 

o espaço capaz de organizar as coisas para o pensamento e de construir significados no 

interior da cultura.  Segundo Hall (1997, p. 65) “[...] cada um de nós provavelmente 

entende e interpreta o mundo de um jeito único e individual.” É possível nos comunicar 

através dos compartilhamentos dos mesmos mapas conceituais, e, então, tomamos 

sentidos ou interpretamos o mundo.  O esquema apresentado sobre a comunicação 

midiativa e organizacional dos sites dos observatórios apresenta-se na figura 5. 

Figura 5 - Instâncias acrescentadas aos eixos do circuito da cultura  
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Fonte: Du Gay et al. (1997, p. 3) - adaptado pela autora.  

 

Sobre os sistemas de representação da cultura tem-se o produto nos códigos e 

esquemas de interpretação. Para Hall (2003, p. 171) não existe nenhuma experiência 

fora das categorias da representação ou do discurso. Assim, os sites dos observatórios 

representam, e registram esse espaço e os sistemas simbólicos, como os textos e 

imagens envolvidos na produção desses.  A construção de mensagens, e a construção de 

sentidos narrados e apresentados pelos seus símbolos constroem identidades, e 

expressam os relacionamentos sociais. As manifestações midiáticas e a produção de 

imagens interferem nas percepções individuais e coletivas, deixando transparecer as 

representações, pois, carregam as práticas de significação e significados.  

Para Hall (2000), o processo identitário tem muito a ver com o que os sujeitos e 

com a organização, além do modo como eles podem se autorrepresentar. Também é 

importante entender o papel de regulação, que a cultura exerce na vida social e nos 

modos de ser dos sujeitos, pois ela será feita pelas relações sociais estabelecidas, nas 

quais negociações e trocas fazem parte e onde não há passividade de seus participantes. 

As regras são uma construção simbólica. 

Todas as páginas dos sites e itens propostos introduzem novos conceitos, 

percepções sensoriais e visões, que alteram a relação humana onde a comunicação se 

faz atuante e pela quais novas identidades são formadas. Não se trata apenas de uma 
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introdução junto à tecnologia, mas é ir além. É entender que o mundo digital está 

configurando as formas de convivência e relações, as novas formas de comunicação 

organizacional e chamando para a esfera da produção e isto está pontuado no calendário 

de atividades propostas. Muito além de um produto, o que está em jogo são as 

transformações sociais advindas da invenção dele. Nessa dimensão, o eixo da produção 

transcende o ato de confeccionar. 

 Entretanto, se neste estudo, as condições ou meios de produção se constituem na 

primeira instância a ser agregada ao eixo da produção, esboça-se, desde já, que esse 

eixo do circuito da cultura de Du Gay et al. (1997) acrescentou junto a instância da 

tecnologia. Nesse sentido, as peças carregam, sim, ideologia, mas, sobretudo, se 

constituem em artefatos produtores de sentido, que podem ser aceitos, excluídos, 

rejeitados, negociados ou modificados de acordo com o interesse ou a vontade de quem 

as consome. Para Silveira (2011), são essas tecnologias digitais e a apropriação por 

sujeitos com demandas próprias de utilização, que oferecem novas possibilidades de 

construção de formas simbólicas, de contextos de produção e consumo e alargam os 

pontos de referência.   

No cenário de hoje, voltado à diversidade, é percebível que a produção midiática 

esteja diretamente vinculada à transformação da comunicação socialmente organizada 

de materiais sob nova forma. As esferas da produção e do consumo estão interligadas, já 

que uma determina a outra. Martín-Barbero (2008) afirmou que a tecnologia abre um 

leque amplo de experiências de subjetivação, tendo em vista a disponibilização de 

inúmeras possibilidades de interação a partir dela. Silveira (2011), nesse sentido, 

complementou que as tecnologias digitais evidenciam as alterações na sociedade pós-

moderna, protagonizadas pelo maior fluxo de informações e de conteúdos midiáticos. 

Desse modo, conforme a ideia do circuito da cultura, produção e consumo estão 

indissociáveis, um existindo em decorrência do outro. Nesse sentido pode-se considerar 

o que Restrepo (1996) apresentou sobre a comunicação das organizações que devem:  

1.Ser entendida de uma maneira integral; 

2. Reconhecida como presente em todas as ações de uma empresa ou 

entidade,  

3.Configurando de maneira permanente a construção de sua cultura e 

identidade, marcando um estilo próprio;  

4. Projetar-se ao exterior (RESTREPO, 1996, p. 92). 

 

Trabalhar estes aspectos se faz indispensável como parte das tarefas de qualquer 

organização. Ao se abordarem as organizações a partir de uma perspectiva 
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comunicacional, reconhecem-se novas maneiras de ver o trabalho, as relações internas e 

os diversos processos de interação com seus diversos públicos externos (RESTREPO, 

1996).Vive-se um tempo caracterizado pela fluidez, no qual comportamentos, 

necessidades e valores se modificam rapidamente. Para acompanhar tantas 

modificações, novas identidades se formam constantemente e o consumo surge como 

uma forma de pertencimento onde as organizações a partir de uma perspectiva 

comunicacional através das redes, e da interconectividade estão criando novos 

parâmetros culturais.  

No circuito da cultura de Du Gay et al. (1997), o eixo da regulação está 

associado à essa ideia de regramento, isto é, as convenções, normas e leis por 

intermédio das quais as práticas sociais são guiadas e as políticas culturais são 

implementadas. No entendimento de Hall (1997), a esfera da cultura é conduzida, tanto 

pela tendência à regulação, quanto à desregulação, podendo estar associada, no primeiro 

caso, ao Estado e, no segundo, ao mercado. 

  Neste sentido, percebe-se a conexão no circuito da cultura nos sites estudados. 

Assim, tendo por base as categorias apresentadas na análise do artigo se reafirma que a 

comunicação é agente de transformação no passado e no presente e, a proposta é 

oferecer bases para assimilação de novos paradigmas, culturas e identidades que estão 

sendo reconfigurados no mundo. O circuito da cultura, enquanto teoria analítica 

encontra eco nos registros nos quais as significações e os sentidos são produzidos. 

Assim, na noção de círculo, colabora no entendimento da comunicação organizacional 

em que uma esfera existe em função da outra. Nesta investigação, representação, 

identidade, produção, consumo e regulação, aparecem em consonância para entender a 

comunicação.  

 

Considerações Finais 

 

A universidade La Salle mantém o portal do Observatório Cultural Unilasalle e o 

Observatório Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, que divulgam atividades e materiais 

para toda sociedade.  As classificações conceituais desse artigo utilizaram às dimensões 

do circuito da cultura com base nos autores, segundo Du Gay (1997) e Stuart Hall 

(1997). O uso do circuito da cultura no estudo resultou analiticamente de várias 

possibilidades onde as representações da comunicação organizacional e das 
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convergências e suas dimensões ofereceram entendimento das atividades propostas 

pelos sites dos observatórios. Assim foi possível concluir que:  

1) A comunicação organizacional reforça a ideia de que estudar, discutir, refletir, 

calcular ou avaliar os impactos da cultura nos sites oferecem uma visão ampla e 

estratégica. 

2) A comunicação organizacional colabora no entendimento dos ciclos de criação, 

produção e distribuição de bens e serviços culturais. Assim, essas bases dos 

Observatórios permitem um acesso mais igualitário a partir da internet a 

diferentes atividades, bem como, relações horizontais de comunicação, que 

oportunizam o desenvolvimento cultural. 

3) A comunicação organizacional produz conteúdo, através das tecnologias de 

comunicação e informação - TICS e suas orientações de base tecnológica 

demonstram potencial de crescimento gerado pela convergência digital.  

Futuras investigações podem sugerir que novas variáveis e novos modelos nessa 

caracterização  identifiquem avanços e efeitos multiplicadores dessas ações. 
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