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produzindo monólogos em vez de diálogos; 2 - como equilibrar duas existências, a física/biológica e a 

digital/virtual, se o dia continua tendo 24 horas”. 
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de comunicação. Atua na área de Comunicação a partir dos seguintes eixos: metodologia da pesquisa; 
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Diante de um cenário onde as novas 

tecnologias são usadas pela sociedade, 

como, nós, trabalhadores, pesquisadores 

de instituições culturais difundimos a 

cultura e o conhecimento à sociedade? 

Será que nós vestimos a camisa 

de nossas instituições e 

atraímos as pessoas?
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(jun. 2008- ). Buenos Aires: CLACSO, 2008. Disponível em http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf . 

“A cultura passa a ser compreendida como o campo no 
qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, 

instituem as práticas e o  valores, definem para si 
próprios o possível e o impossível, o sentido da linha 
do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças 

no interior do espaço (o sentido do próximo e do 
distante, do grande e do pequeno, do visível e do 

invisível), os valores como o verdadeiro e o falso, o 
belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de 

lei, e, portanto, do permitido e do proibido, determinam 
o sentido da vida e da morte e das relações entre o 

sagrado e o profano” (p.57).



Cultura, Comunicação Organizacional e Novas Tecnologias – FCRB, 04/11/2019 
A importância da cultura organizacional e das TICs na instituições culturais - Dra. Eula D.T.Cabral.



Cultura, Comunicação Organizacional e Novas Tecnologias – FCRB, 04/11/2019 
A importância da cultura organizacional e das TICs na instituições culturais - Dra. Eula D.T.Cabral.

 A sociedade brasileira conhece as atividades que 

nós desenvolvemos nas nossas instituições? 

Nós conhecemos a missão e os objetivos?

 Temos sites, repositórios, informações 

adequadas, qualificadas, claras e objetivas?

 Nossos funcionários são qualificados?                    

Têm formação, conhecimento científico, 

tecnológico e sabem lidar com o público?

 Como utilizamos as novas tecnologias para 

difundir a cultura?
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Ter cultura, comunicação organizacional e usar as 

novas tecnologias a favor de todas as instituições, 

sejam públicas ou privadas, são fundamentais para o 

reconhecimento em qualquer comunidade. 

Mas, será que os institutos culturais, os de pesquisa e 

as organizações sociais são bem aceitos pela 

sociedade? O que precisa mudar? Em que precisam 

melhorar? Os brasileiros sabem quais são direitos em 

relação à informação, à comunicação e à cultura? Têm 
conhecimento e se apropriam do que existe no país?
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Mas, será que os institutos culturais, os de pesquisa 

e as organizações sociais são bem aceitos pela 

sociedade? O que precisa mudar? 

Em que precisam melhorar?

 Nós trabalhamos com a memória do país

 Precisamos abrir as portas e permitir que a 

sociedade conheça e se aproprie do conhecimento
 Devemos vestir a camisa e fazer o melhor
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Os brasileiros sabem quais são direitos em relação à 
informação, à comunicação e à cultura? 
Têm conhecimento e se apropriam do que existe no país?
 Abrir as portas
 Levar ao conhecimento da Constituição brasileira
- Artigo 5 – direitos e deveres individuais e coletivos
- Artigos 215 e 216 – cultura
- Artigos 220 a 224 – comunicação social; rádio e TV.
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“As novas tecnologias vêm alterar o 
modo de ver o planeta” (Armand Mattelart, 2000, p.120).
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Nossas instituições culturais fazem parte desta realidade?
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Uma sociedade ligada às novas tecnologias...

Geração X – nasceu entre os anos 60 e 80

Geração Y (Next ou Millenials) - nasceu após anos 80 (até 2000)

Geração Z – sem data definida (anos 90 até 2009)

Geração Alfa – nascidos a partir de 2010

Geração C – tipo de comportamento: conectado

Criação: conteúdo por meio de blogs, redes sociais... 

Curadoria: como se relacionam com o conteúdo – recomendam,  

compartilham, comentam.

Comunidade: eles se agrupam por meio das conexões em redes sociais.

Conexão: diária à internet. 
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Como trabalhamos com as informações que divulgamos 
em nossas instituições culturais e de pesquisa?
Na FCRB nós trabalhamos com documentos, pesquisas, 
informações, com a cultura do país, sua história...
No setor de Pesquisas, na área de Políticas Culturais, 
atuamos com projetos e investigações científicas em 
Economia Política da Comunicação e da Cultura.
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Para tentar entender a concentração da mídia no Brasil, verificando 

as estratégias dos conglomerados, o papel do governo e demandas 

das organizações sociais que defendem a democratização da 

comunicação e a diversidade cultural, no setor de Políticas 

Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) vem se 

trabalhando com o projeto “Concentração midiática diante da 

democratização da comunicação e da diversidade cultural” 

a partir de três estratégias de atuação: 

1. investigação científica e análise do cenário midiático brasileiro; 

2. realização de eventos que aproximam pesquisadores e ativistas 

para o debate e busca de alternativas para a democratização da 

mídia e da área cultural.

3. site EPCC (https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc)
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1. Investigação científica e análise do cenário midiático brasileiro

A primeira estratégia do projeto é o desenvolvimento de pesquisas 
científicas que analisem o cenário midiático brasileiro. Não é à toa que o 
foco principal esteja no projeto de pesquisa “Concentração midiática 
diante da democratização da comunicação e da diversidade 
cultural: análise das estratégias dos grandes conglomerados”. 

A vantagem do desenvolvimento de pesquisas científicas é partir do 
conhecimento científico, analisando o cenário mercadológico, as 
legislações e como cada ator (governo, empresas e sociedade civil) se 
posiciona diante da realidade imposta à sociedade brasileira.
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2. Realização de eventos científicos

O objetivo é aproximar pesquisadores e ativistas para o 
debate e busca de alternativas para a democratização da 
mídia e da área cultural.

Cada evento foi gravado e disponibilizado no canal da FCRB 
no Youtube e no site EPCC. Participaram como palestrantes 
e mediadores pesquisadores que têm posicionamento 
crítico em relação às áreas de Comunicação e Cultura, 
analisam o cenário brasileiro e buscam contribuir com 
alternativas que podem ser adotadas pela sociedade civil.
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2. Realização de eventos científicos
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw/videos

Pesquisa

Consulta

Ideias

Teorias

Realidade

Análises

https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw/videos
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2. Realização de eventos científicos

Como resultado dos eventos realizados, foi publicado 
em 2018 o e-book “Comunicação e Cultura no Brasil: 
diálogos com a Economia Política da Comunicação e 
da Cultura” com textos escritos por alguns dos 
palestrantes dos eventos realizados. A obra está 
disponível no site EPCC e FCRB.
.

Mas, qual a importância da realização dos eventos 
dentro de uma instituição de pesquisa? 

Tentar trazer a sociedade para refletir, debater e buscar 
soluções dentro de um ambiente que tem como meta 
levar o conhecimento à sociedade. 
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3. Site EPCC

A partir da fundamentação, estudo e análise na área 
científica, a terceira estratégia foi fazer um site que 
mostrasse à sociedade o cenário midiático e como lutar 
em prol da democratização da mídia.

No projeto vem sendo feito o site EPCC
(https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc) em 
plataforma gratuita, com um design limpo e acessível 
em qualquer tipo de computador e em dispositivos 
móveis. Dividido em seis partes, o objetivo é chamar e 
envolver a sociedade nos assuntos relacionados à 
democratização da comunicação e da cultura através 
de notícias, pesquisas, legislação e eventos.                      
Foi lançado em agosto de 2017.
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3. Site EPCC

(https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc)

É dividido em:

- Notícias

- Pesquisas

- Legislação

- Eventos 

- Biblioteca

https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc
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Refletindo

Faz-se de vital importância analisar o cenário atual, olharmos para 

o que estamos fazendo, em que podemos melhorar e como 

podemos ajudar a sociedade brasileira. 

 É fato que “a opinião pública é induzida ao convencimento de 

que só tem relevância social aquilo que se expõe em telas e 

monitores” e “o que se manifesta à margem da grande mídia 

parece condenado ao esquecimento ou a uma repercussão de 

baixa densidade” (Dênis Moraes, 2016, p.115). 

É preciso pesquisar mais e levar à sociedade o conhecimento, 

pois a Cultura, a Comunicação e a Informação são direitos de 

todo(a)s e se forem democratizadas, todos terão voz.
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