
Economia Politica dos Media: origem e percursos 

De uma forma ou de outra, todos somos consumidores de' produtos culturaiil. 
Ceh10s joinais, livros e revistas, ouvimos llotfcias e musica na radio, vemos televisao, 
p,t~curamo,s infornia9ao e entretenimento-na-interrtet, vamos ao c~,hema; aD teatro ... 

. . N' ~ esrera pnvadae na esfera publica, todos estes meios reclamam a nossa atencao 
~;Jt!om intensidaaes ~iversas, somos seduzidos por hist6rias e aco~teciinentos, por 
b¥¢as ematenais, par textos, cores e sons. Os media, em particular, .! as industrias 
dlllturais, em geral, fazem partedo nosso dia, do'nosso mundo, de n6s.A nossa lin
~~gem e marcad.a por estes conteUdos, a riossa identidade construida II sua medida, 
6~ '~:;'tros' lidos a p~rtir deste ambientesimb6lico. . . 
'(;C' 'Os textos, as narrativas, os' discursos produzidos pelos complexos sistemas 

i i,iiedi'a tic()s desempenham Um papel de grande sigllificado no nosso processode socia
·ll~~Clio., 0 contacto permanente com este campo e 0 consumo quotidiano de prod.u

•·· .• t,9ictilt,ur,ais fazem com que, frequentemente, tenhamos uma visao naturalizada dos 
~1stem"s' produtivos. Gostamos, nao gostamos, discutimos, comentamos, desligamos, 

J,jj~aInf"~' a,cedeplOs, interrogamos negociamQs ... Mas reflectil' sobre os p,rodutos a 
,w,~,~" ... vv. acessonao significareflectir sobre ~s sistemas que oscriam. 

Ta,inl>ern na academia, muitos investigadores olham para os conteudos e para 
'~~~, •. ~'u.usos, estudam as possibilidades Mcuicase suas apropriaciies. Diferentemente 
:ql~Hu~IC9.terriMrios das Ciencias da_Comuuicacao, os te6ricos da Economia Politic a 
~!l1,"""'''' nao e,st.udam os a,rt~factos culturais per se nem as preferencia indivi-

:.\ll~lUs.&,EconolI)iaPolitica procura fundamentalmente compreender os actores 
:~p.I~i~lisqu.e constroem, regulam e produzem 0 quadro simb6lico das sociedades con
~1)lpori'Il'las e as l6gicas inerentes II sua intervencao. 

Ose.conomistas polfticos consideram que nao ha.nada de 'natural' nos ,sistemas 
:lIl~Sl:lat,'C(IS e que a suaconfiguracao dependede opcoes politicas eeconomicas, em 
.'~.t~eita articulacao com sistemassociais e culturais. mais amplos. A analise.das poli
,tiJll's'm.edia1;ic'~s,das estruturas edas instituicoes, por I'i s6, nao responde a todas as 
illJles,to1es'qule os sistemasmediaticos suscitam, No entanto, e uma (entre outras) 
:W)'"'' .U~ entrada na complexa area das Ciencias da Comuuicacao. Urna vez que a 
~~\Inclmiia Politica dos Media esta agora a dar os seus primeiros passos na univer

portuguesa, decidimos apresentar, nesta obra, algumas linhas sobre a base 
UridaciclUEll desta area cientffica e seu percurso hisMrico, esperando que esta breve 
~cull'siio nos ajude a compreende para que serve hoje a Economia Politica dos Media. 
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1. Origens e percursos da Economia Politica dos Media 

A Economia Politica dos Media (tambem designada Economia Politica da Comu
nicacao) e hoje uma disciplina cientitica solidamente estabelecida nos Estados Uni
dos, Europa, America Latina e Oceania. Fundamentalmente, estuda as;relacoes de 
poder inerentes a producao, distribuicao e consumo dos produtos culturais e outros 
recursos comunicacionais num contexto social mais alargado. Ocupa-se, em parti
cular, das questoes que se prendem com a distribuicao do poder na sociedade e com 
as consequencias dessa distribuicao para a constituicao do espaco publico e, conse
quentemente, para a qualidade dos sistemas democraticos. Por mais tenues que 
sejam as fronteiras entre esta disciplina e a Economia dos Media, as Politicas da 
ComunicaCao, a Ciencia Politica e os Estudos Culturais, a Economia Politica dos 
Media transformou-se, no ultimo meio seculo, num edificio te6rico aUWIl,omO e com 
grande potencial explicativo. 

Para varios autores (inter alia, Wasko, 2006; Murdock, 2006; Mosco, 1996), nao 
e possivel compreender totalmenteaabordagem economico-politica da comunica
cao e dos media sem tracar as bases da pr6pria Economia Politica. Como e do conhe
cimento geral, 0 estudo da Economia Politica tern por base 0 pensamentoiluminista 
escoces do seculo XVIII e a sua critica do seculo XIX. De acordo com Wasko, 'para 
Adam Smith, David Ricardo e outros, 0 estudo de questoes econ6micas foi designado 
por Economia Politicae era baseado na teoria social. Smith detiniu a Economia Poli
tica como 0 estudo da 'riqueza' (bens materiais) ou da distrihuicao de recursos e pro
curava perceber como a humanidade consegue distribuir recursos escassos com 0 

intuito de satisfaier determinadas necessidades em detrimento de outras' (Smith, 
1776 in Wasko, 2005: 26). 

A Economia Politica surgia, portanto, no quadro da modernizacao das econo
mias europeias e da crescente expansaodo capitalismo. Adam Smith deu particular 
atencao aos imperios comerciais europeus dirigidos pelos monop6lios privados, licen
ciados pelo Estado. Os limites impostos ao comercio preocupavam-no e, procurando 
reagir a urna situa~ao que considerava forte,mente indesejavel, escreveu 0 sell livro 
mais famoso The Wealth of Nations, defendendo fervorosamente que a vida econ6-
mica modema'deveria baseitr-se na liberdade dos mercados de forma que 'quem qui
sesse fazerneg6cio pudesse entrar nit esferade comercio sem qualquertestricao e 
pudesse competir de forma ,a satisfazeras exigencias e os desejos dos seus clientes 
ao melhor preco' (Murdock, 2006: 14). Enquanto Adam Smith considerava os mer
cados como 0 mecanismo necessario para a distribui~ao de recursos de produ~ao e 
para 0 equilibrio entre a oferta e a procura, 70 anos mais tarde, Karl Marx - obser
vando a paisagem econ6mica transform 'ada pelo aumento implacavel da producao 
industrial- destacava a exploracao sistematica do trabalho sob a aparencia de igual
dade e de neg6cio legitimo. 'Por detras dos expositores deslumbrantes dos centros 
comerciais luxuosos, Marx via as realidades sujas do trabalho nas col6nias e nas 
fabricas escuras das metropoles' (Murdock, 2005: 12). 
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Criticos culturais pos-marxistasja em plenQ seculo XX, nomeadamenteno qua
dro .da Escola de Frankfurt, viam tambem, com profunda preocupaeao, oalastra
J.!l~nto a cultura dos processos de estandartizacao e de producao em massa que 
Qaracterizam ocapitalismo, comprometendo assim aautenticidade das obras, a sua 
""rdade artisticaeespiritual. Profundamente marcados pelo Nazismll, as mais des
.tacadas fignrasdesta tradicao, Max Horkheimer .e Theodore Adorno procuraram 

. abrigo nos Estados Unidosonde se dedicaram ao estudo da indd~tria cultural 
(termo, alias, por eles proposto nosanos 40). Olhando essencialmente 0 cinema e a 

'. ll1Jisica, Horkheimer e Adorno mostravam-se particuiarmente preocupadoscom as 
. chngequencias do capitalismo avaneadonesta esfera. Estavam convencidos de que 
liwrotinas proprias dasrestantes indJistrias so podiam ser nefastils. A maquina da 
p):oducao culturalestaria condenada a produzir mais do mesmo (aim}a que nao exac
tawente), a·excluir o.risco ea experimentacao e aaceitar passiva e conservadora
mente 0 gosto dominante. A fusao da cultura e da industria (para etes, dimensao 
trligica das sociedades capitalistas) tornava, portanto, a culturaredutora, vazia, 
meapaz do sonho e da libertacao do ser humano. 'Num periodo em 'quea religiao 
'1rganizada comecaya a perder infi1J.encia na mente popular, principalmente na 
Europa protestante .do Norte, muitos observadores viam a «arte» como a melhor pos
sibilidade de transcenderas 16gicas uuiformizadoras daindustrializacao e do comer
cjlliismo, assegnrando a continuidade de'formas alternatiyas de pensar, ver, ouvire 
a.entir, e talyez ate de tocar,o sublime' (Mllrdock, 200,6: 15). Assim,contrariando a 
possibilidade de penetrar nas mais profundas e ocultas verdades, a massificaCao dos 
prodlltos culturais s6poderia gerar distraccao,esquecimentoe banalidade. 
'c' '.' A cisao ",ntre; por um Iado, a visao do mereado cOmO necessario, desejavel eate 
benevolente (representada na leitura de.Adam Smith e David Ricardo).e, por outro 
l",do, 0 mercado entendido como inerentemente exploratorio (representado nos dis
Cllrsos marxistas e. da 'frente culturl!l' dos anos 30/40) mantem-se. viva nos nossos 
dias, ainda que com outras roup,agen,s discursivas. Trata-se da divisiio frequente
mente apresentada entre a perspectiva da economia neo-ciassica, tambem desig
Ilada 'mainstream economics' (que estuda essen,cialmente os mercados e a 
concorrencia a partir. das prefereneiasma.nifestadas pelos consumidores) e a pers, 
pectiva critica(mais interessada.naanalise da propriedade, nos mecanismos de con-' 
trolo' .no processo produtivo, nas necessidades, sociais ena ideologia). Embora a 
.Economia Politica. dos Mediaencerre em si grandes debates a volta desta perma
·nente. tensao e "linda que grande parte da iiteratllra incorpore conceitos e perspec
tiYas das tradicoeslleo.-marxistas, da Ecortomia dos Media e dos Est!ldos Culturais, 
e.nitido que a Economia Politica JiosMedia e, pelo menos; herdeira do questiona
mento radical do funcionamento dos merc.ados. 
.". ,A Economia Polftica.dos Media, enquanto :j.rea cientifica alltOnoma, esta asso
ciada ao E6s-II Guerra Mundial eaotrabalho desenvolvidopelo economista Dallas 
Smyth. 0 trabalho rigoroso e sistematico do antigo econonUsta da entidade regula
dora das comunicaciiesnorte-americana FCC (Federal Commllnications Commis-
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sion) e Professor da Universidade de Illinois destacou-se profundamente dos estu
dos mediaticos dominantes da "poca. Por volta dos anos 40 e 50, os estudos da comu
nica~ao centravam-se essencialmente no impacto dOB media e na analise dOB 

discursos. Ravia pouca preocuparao em compreender 0 contexto economico no qual 
os produtos mediaticos eram produzidos, distribufdos e consumidos. 'Para aJem de 
ensinar na Universidade de Illinois desde 1948, Smyth apresentou ~ambem uma 
das primeiras definiroes da Economia Politica da Comunicarao, em 1~60, conside
rando-a 0 estudo de orientaroes politicas e dos processos economicos, as suas inter
relaroes e a sua influencia mutua nas iilstituiroes sociais (Wasko, 2006: 32). Dallas 
Smyth desenvolveu pesquisa sobre poifticas e estruturas de comunicarao e, embora 
nunca tenha utilizado terminologia marxista ou radical, os seus trabalhos distin
guiam-se da investigacao administrativa e da pesquisa dominante i\,.,poca princi
palmente pela importancia dada i\ analise econ6mica da comunicacao e dos media , 
e pela leitura critica da realidade social. 

Ainda que 0 papel de Dallas Smyth na definirao e na propria construrao do 
campo esteja bem documentado (em particular, Mosco 1996; Garnham, 1990), Dan 
Schiller localiza as origens do campo na tradirao anti-fascista da Escola de Frank
furt. Num artigo intitulado 'The legacy of Rober A. Brady: Antifascist Origins ofthe 
Political Economy of Communications (Journal of Media Economics, 12 (2)', Dan 
Schiller defende que as problematicas intelectuais que estiveram na origem da Eco
nomia Poiftica da Comunicacao e dos Media eram as da frente cultural dos anos 30 
e 40 e, mais especificamente, da sintese intelectual anti-fascista que marcou esse 
periodo (1999:90). N a sua leitura sobre as origens do campo, Dan Schiller desvalo
riza a importftncia das teorias marxistas (a influencia neo-marxista na area viria a 
revelar-se somente a partir dos anos 60 e 70) e destaca 0 papel de um doutorado em 
economia, pela Universidade de Columbia em 1929, Robert Brady que, entre os anos 
20 e os anos 40, escreveu intensamente __ sobre -os mecanismos econ6micos e politicos 
e as estruturas anti-democraticas das sociedades capitalistas. 

Tendo estudado profundamente a sociedade norte-americana e alema;Brady con
siderava que aquilo que melhor identificava 0 nazismo era a tentativa de controlar a 
vida social e cultural. '0 Nazismo precisa da coordenacao do espirito C .. ) A recente 
experiencia nazi sugere que 0 controle sobre a vida interior dos trabalhadores leva ao 
controle gradual da cultura - 0 ambiente intelectual e emocional dos trabalhadores, 
as ciencias e as artes (Brady, 19317 in D. Schiller, 1999: 85). As preocupacoesde Brady, 
no que diz respeito a rela~ao entre as estruturas econ6micas e a democracia, entre a 
harmonizarao das redes de controle social e 0 desenvolvimento das democracias oci
dentais estao do centro do que Dan Schiller considera nuclear para a Economia Poif
tica da Comunicacao (1999). Independentemente de situarmos - ou nao - as origens 
da Economia Politic a dos Media no trabalho de Robert Brady, 0 proprio Dallas Smyth 
reconbece a importancia seminal do pensamento de Brady para 0 seu trabalho. 

Apesar do significado da investigacao realizada antes e durante a II Guerra 
Mundial, foi essencialmente no p6s-guerra, e de uma forma particular a partir do 
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finaldos anos 60, que se afirmou 0 estudo sistematico das 16gicas de poder econ6mico 
e politico na esfera das comunica~ijes. Desde .entao, inumeros autares deram urn 
extraordinario contributo a area,inovando te6rica e empiricamente: Herbert.schil
ler, Thomas Guback, Peter Golding, Graham Murdock, Armand Mattelard, Vincent 
Mosco, Bernard Miege, Robert W. McChesney, Janet Wasko, Nicholas Garri,ham, Dan 

· Schiller, Jill Hills, Robin Mansell, Manjunath Pendakur, Andrew Calabrese, Richard 
Maxwell, entre muitos outros. Comoseria de esperar, realidades regionals distintas 
deram tamMm origem a tradicoes te6ricas tamMm diferenciadas. Culturas cientf
ficas diferentes criaram formas diversas de relacionamento te6rico com outras dis-

· ciplimis tais como os Estudos Culturais, a Geografia, a Antropologia e os Estudos de 
Genero (v. Sousa, 2006a). .', 
,:'. ,; Nos anos 80,a ideologia neo-liberal instalou-se, com toda a forca, nq mundooci
dental(e,tal como a economia, globalizou-se), gerando uma desaceleracao /10 desen
volvimento do campo, 'Que lugar poderia ter a economia poiftica se as s~ciedades 

.. ~ram mais bern geridas pelos mercadosT, interroga McChesney, acrescentando que, 
neste quadro de pensamento, '0 melhor sistema possivel para as media nacionais e 
globais era aquele que permitia as empresas atravessarem as suasfronteiras, pro
curando marimizar os lucros e dando as pessoas 0 que eles querem' (2008:16), 
.. ';. 0 neo-liberalismo varria'o mundo quando, paradoxalmente, os Estados inten
sificavam a sua accao poiftica na esfera. das comunicacoes: atribuindo novas licen-

· e"s'."e radio e de televisao, privatizando os media e 0 espectro radiof6nico, criando 
hovas estruturas de regulaeao, desenvolvendo poifticas activas deatribuieao de sub
Mdios e de abolieao de barreiras a exportacao de produtos culturais, A intensifica
(lacda aceao poiftica, nacional e internacional na esfera mediatica nos anos 80 foi de 
talordem siguificativa que a Academia respondeu institucionalizando asPoifticas 
1Ia Comunicacao (ou Poifticas para os Media) como umanova area de estudos livre 
das:conotaeoes de esquerda a que, entretanto; a Economia Poiftica dos Media foi 
sendoassociada, 
f<""\ A partir do final dos anos 90, mas essencialmente no novo miienio, a Economia 
Politica dos Media ganha urn nOvo f61ego, animada pelas falhas e contradieoes dos 
siatemascapitalistas (de que a recentecrise econ6mica e s6 mais urn exemplo), pela 
'tejei~ao, nas urnas, do neo-liberalismo nas democracias_mais avan~adas, pelos-movi

,:' IDantas "Sociais anti-globalizacao, pelo crescimento massivo de activismo nas mais 
· diversas esferas de actividade sooial e pelas possibilidades tecnicas de participaeao 
.' das,tecnologias digitais, Nos ultimos ·anos, tem-se efectivamente assistido a um 
.inlp()rtlanIGe fortalecimento da area, com a eiplosaode disciplinas curriculares e 0 

.er"SCiIIJlerlto da apresentaeao de trabalho cientifico emIora internacionais, Acade
jlji.c{),,·das·mliis variadas tradieoes tenricas reconhecem hoje que estudo das comu

:,IlICal,oe,s e' dos media nao e mais pensavel sem a tentativa de compreensao das 
estflltu!ra.s de mercado e das suas articulaeoes com a esfera politica, sem a interro
,1t,,~ft,o'~lo propriedade dasempresas e dos actores que dominam os mercadosnas 
!lhlamlad.associedadeslivres, sem a analise cuidada das tendencias e das contra-ten-
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dencias, das for~as e das tensoes que sistematicamente reorganizam 0 pader comu
nicacional de que as esferas publicas estao dependentes. 'Este e 0 nosso momento de 
g16ria, 0 nossa periodo de ouro, e, como economistas politicos dOB media, devemos 
agarrar a oportunidade' (McChesney, 2008: 500). 

2. Caracteristicas nucleares da Economia Politica dos Media 

A Economia Politica dos Media mantem nos dias de hoje algumas das caracte
risticas nucleares da Economia Politica Cllissica e da tradicao critica cultural e neo
marxista que se seguiu. Nicholas Garnham (1990), Peter Golding e Graham 
Murdock (1991) e Vincent Mosco (1996) sao alguns dos tearicos contemporilneos que 
mais contribuiram para 0 mapeamento do campo e para a constru~ao e reconheci-, 
mento de algumas das caracteristicas centrais da Economia Politica dos Media. 

2.1. Perspectiva holistica 

A Economia Politica dos Media cobre um conjunto de problematicas que atra
vessa v3.rias disciplinas academicas, tal como estao instituidas nos actuais contex
tOB universitarios e de organizacao da ciencia: Sociologia, Ciencia Politica, Economia, 
Estudos Culturais, entre outras. Estudando os media nas multiplas e inter-conexas 
rela~oes de forca com a politica, a economia e a cultura, a Economia Politica dos 
Media esta comprometida com a analise da totalidade social. Esta era ja, de resto, 
uma marca da Economia Politica desde 0 tempo de Adam Smith mas hoje esta pers
pectiva choca com a compartimentaliza~ao das Ciencias Sociais e Humanas e con
trasta fortemente com vislies p6s-modernas que questionam as nocoes de'totalidade 
social' e mesmo de 'sociedade'. Se e verdade que a fragmenta\!ao, as micro-narrati
vas, 0 individualismo caracterizam 0 nosso mundo (ex. Lyotard,1989), entao os tea
ricos da Economia Politica dos Media estariam, artificialmente, a tentar ligar partes 
de um todo que simplesmente nao existe. Procurando contrariar as perspectivas p6s
modernas, Mosco defende que 0 pensamento dialectico, desde Marx, Gramsci e 
Lukacs, levou-nos a reconhecer que a realidade e composta pelas partes e pelo todo, 
uma 'totalidade concreta' de integracao e contradicao que organiza a vida social 
(1996: 33). 'A relacao entre as partes e 0 todo', prossegue Mosco, 'e altamente varia
vel e 0 todo pode conter em si pr6prio fissuras, erup\!oes e distor\!oes, mas uma visao 
que considere apenas a parte ou 0 todo e eliptica' (1996: 33). 

o compromisso estrutural da Economia Politica com a analise da totalidade 
social nao significa - como veremos a frente - que 0 campo nao se tenha tornado 
mais flexivel e ate, de certo modo, disperso (com estudos que vao desde a analise das 
empresas mediaticas ate aos movimentos sociais que lutam pela reforma dos media). 
A Economia Politica e hoje mais inclusiva e transversal do que nunca, mas para se 
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':JU&Jlter fiel a sua identidade fundadora, estes estudos parcelares examinam reali
:, ~apes, que se arliculam com realidades sociais mais fundas. Quando os economistas 
'I\(:>Hticos estudam determinado sistema mediatico ou parte(s) dele veem-no como 
" , dimensiio, e niionecessariamentea mais importante (v.inter alia, Mi~ge,2004; 
:r.hu,dock, 2004), num quadro socialmais alargado. 'Em muitoscasos, 0 trabalho:.dos 

e'eonomistas, politicos esclarece a relacao entre os media e dinanricas sociais mais 
profundas como 0 racismo,o sexiSlno, 0 militarismo e a despolitizaciio'(McChe~ney, 
2008: 12); Como esclarece Murdock, 'para os te6ricos da Economia Politica, asques
toes relacionadas com a produciio e com 0 consuma cultural nunca sao, simples
w~nte; questoas de organizaciio economica ou expressiio criativa. Siio sempre 
qu~stoes que se prendem com a distribuicao de poper e com as, suas consequencias 
para a constituicao do espaco publico' (2006: 16). 

('- . 

I' ,:Desde Adam Smith que a Economia Politica da uma importilncia fundamental 
to. transformacao histOrica e a mudancasocial. Diferentemente da Economia que se 
idespolitizou'e se transformou numa 'ciencia exacta', a Economia Politica critica e a 
actual Economia Politica dos Media ,mantem uma fortissima relacao com a hist6ria 
e,com as inumeras possibilidades de pensar a transformacao social. Os processos 
histOricos incorporam diferentes ritmos de mudanca ou, para usar as palavras de 
j3,:raudel(1969;1981), 0 tempo social e plural, e composto por diferentes velocidades 
(temporalidade dos, acontecimentos, a duracaointermedia das conjunturas e 0 longo 
prazo, ou 0 tempo ,das estruturas). Reconhecendo esta dialectica, os economistas poli
ticos alertam par,a 0 facto de, nas ultimas duas dt\cadas, os estudos mediaticos esta_ 
rem repletos de estudos academicos, que tOj)lam a agitacao da superficiepor 
I!ludancas estruturais (v. Sousa, 2006c). Para Murdock, e essencialmente a literatura 
pas 'p6s' {pos-modernismo, p6s-colonialismo, pos-industrialismo, pos-fordismo, POS" 
capitalismo, etc.) que sobrevaloriza 0 'novo' em detrimento das continl'idadeshist6-
ricas e das desigualdades estruturais (tambem} na esfera d,a comunicaciio e dos 
rr!.€dia. 'Vltrapassar os pose um pre-requisito para urna cOInpreensao mais profunda 
dl'reJaCiio entre a,s transformacoes na comunicacaoepadroes mais amplos de 
mudanca social' (2004: 20). E olhando para aJem da'superficie do tempo que melhor 
se podera interpretar a situaciio presente. Regressando a Braudel, os evento,s podem 
estar repletos de se,ntido e podem expressar ,complexas ramificacoes; mas nao tern 
necessariamente a densidade hist6ricaque permite uma reflexiio cientifica pro
fllnda: 'a temporalidade dos eventos e a mais caprichosa e ilusoria de todas as dura
coes (1981: 11). 

A ausenciade atencaoa HistOria oj urn aspecto que distingue actualmente a 
,Economia Politicados Media da Economia dos Media, embora,se argumente (v. Bell 
in Mosco, 1996: 28) que a Economia tera que regres.ar a HistOria sob pena de se 



66 TRINTA ANOS DE COMUNICAqAo 

tornar completamente irrelevante do ponto de vista explicativo: 'a ausencia de COID

preensao historica esta na raiz da actual crise da Economia'. Tanto na sua funda~ao 
como na actualidade, a Economia Politica dos Media distingue-se da Economia e de 
outras areas do saber pelo lugar central que dedica it analise hist6rica. Sem a dimen
sao hist6rica, e impassivel problematizar a natureza das transforma~oes sociais e 
desenvolver as ferramentas te6ricas e conceptuais necessarias it compreensao simul-, 
tanea dos fenomenos emergentes e das continuidades mais fundas. Indepehdente-
mente da preocupa~ao permanente e transversal com a dimensao historica, 
inumeros economistas politicos destacaram-se tambem por produzir 'estudos hist6-
ricos' sobre os media (ex: Schiller, 1981; Curran, 1979; Sparks, 1985; Downing, 1990, 
Wasko, 1982; Pendakur, 1990). 

Para Mosco (1996), a importancia que a Economia Politica dos Media da a His
t6ria e precisamente uma das raz6es que ajuda a explicar 0 interesse renovq.do no 
campo. Este e urn tempo em que os te6ricos da comunica~ao se interrogam sabre a 
natureza da mudan~, questionam se est amos numa fase de aceleracao de velhas 
tendencias ou numa fase de ruptura paradigmatica (v. Miege, 2004), e, nesta esfera, 
a Economia Politica - pela sua tradi~ao historica e pelo seu posicionamento critieo 
- parece bern posicionada para entrar no debate. 

2.3. Exigencia moral 

Para os teoricos da Economia Politica, nao existe neutralidade moral. A Econo
mia Politica torna visiveis os valores subjacentes as suas leituras do mundo e 
assume urn compromisso explicito com val ores como a justica social, a igualdade e 
o bern publico. 'A economia politica critica segue, tambem, a filosofia moral acen
tuada pelos te6ricos classicos, incluindo mio s6 a analise dos sistemas econ6micos, 
como a discussao dos problemas politicos e das respectivas questoes morais' (Wasko, 
2006: 31). Tambem nesta esfera, a Economia Politica se distingue da Economia 
mainstream, procurando articular a compreensao dos mercados com a intervencao 
publica e Ivai alem das questoes tecnicas de eficiencia para se ocupar, como defen
dem Golding e Murdock (1991) com as questoes morais basicas de justi~a social, 
equidade e bern publico. Murdock afirma que, diferentemente da Economia que se 
preocupa com 0 born funcionamento·dos mercados, 'tanto os economistas criticos 
como os classicos se interessam pelas relacoes entre a produC8.0 e a circulacao de 
bens e pela constitui~ao da boa sociedade' (2006: 16). Esta caracteristica e mesmo 
apontada como a que distingue mais estruturalmente a Economia Politica da Eco
nomia (Golding e Murdock, 1991). 

A importancia dada as questoes morais, em geral, e ao desenvolvimento de 
sociedades democraticas, justas e participativas, em particular, e not6ria no traba
Iho desenvolvido pelos economistas politicos da comunica~ao ao longo do tempo. As 
op~oes de investiga~ao dos economistas politicos nunca sao neutras: ha uma agenda 
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comprometida com 0 bern publico e as tematicas abordadas revelam bern anecessi
dade de compreender os fundamentos morais das opcoes mediaticas, tanto em ter
nios de producao como de consumo. Para a Economia Politica, nao e possivel perceber 
as· dihamicas econ6micas nem melhorar 0 funcionamento das sociedades sem a corn
preensao dos seus valores e sem uma visao hOi'mativa sobrea sOcied$de. Neste qua
dio,a Economia Poiftica dosMedia na~ se centra na figurado co.n~Ulf.idor indi~du~1 
quefaz escolhas no mercado do"medla. Preocupa-se com as eXlgenclas comumcat,
vas das pessoasno seu papel de cidadaos, participantes numa comunidade moral e 
p6litica. McChesney argumenta que a questao central para os economistaspoifticos 
ea 'seguinte: 'Os sistemas mediaticos promovem ou prejudicam as instituicoes e as 
praticas democraticas?' (2008: 12). A desmoralizaCao e a despoliti"acao Sao condicoes 
itidispetisaveis para a 'saudavel' sociedade neo-liberal. E por isso, lamenta McChes
ney, que quando se defendem praticas e principios democraticos ele1Il.l'ntares somos 
identificados como radicais' (2008: 17), 

'. Os economistas politicos coIisideram ,urn erro estrutural 0 percurso de pensa
mento que, no m=do ocidental, estabeleceu, na pratica, a separacao entre a ciencia 
e' a moral, como se; deum lado,pudesse estar, isoladamente, a racionalidade, a l6gica, 
a verdade e; do outro lado, os valores sociais. Esta higienizacao da ciencia, este receio 
que as preocupacoes morais pudessem perturbar 0 olhar cientifico e, em ultima ana
liSe, dificultar a compreensad dos problemas sociais permitiu 0 desenvolvimento de 
pesquisa pouco reflectiva e socialmente pouco responsavel e exigente. Ainda que 
e~te posicionamento daEconomia Poiftica seja fortemente criticada por autores des
c6ristrutivistas e p6s-modernistas, estaarea tem-se mantido firme na defesa de valo
res sociais e no seu reconhecimento expifcito no quadro do desenvolvimento da sua 
pesquisa (v., inter alia, Mosco, 1996; Golding e Murdock, 1991; Schiller, 1993; Max
well, 2001; Calabrese e Sparks, 2004). 

2.4. Praxis 

Lutando contra 0 relativismo pos-modemo e toda a teia de irrelevancia social 
que decorre desta leitura de mundo (fragmentado, individualistae politicamente 
amorfo), a Economia Poiftica visa ultrapassar a dicotomia entre estudo e politica, 
entreteoria e aceao. A investigaeao esta comprometida com 0 desenvolvimento 
social,partindo de urn coIijunto de valores, e, por isso, tambem inevitavelmente com
prometida com a aceiio. Vma ve:.: mais, esta caracterfstica central da Economia Polf
tlea dos Media remonta asorig'ms da Economia Politica como uma disciplina 
pratica, que pretendia cantribuir para a resalucaa das dificuldades relativas a ges
tao da vida familiar e da polis. A Economia Poiftica dos Media pretendecompreen
der as estruturas de mercado e suas articulacoes com a esfera poiftica, procurando 
qui! 0 resultado do seu trabillho contribua para a acciio ref oi'madora, tanto por parte 
dlis'Estadoscomo dos cidadiios. A possibilidade renavadora decorre da habilitacao 
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para a ac~ao por via dos resultados da investiga~ao e por ac~ao politica directa. 
Alguns economistas politicos tem assumido papeis activos e destacaram-se enquanto 
sindicalistas(ex: Nicholas Garnham) e cidadaos empenhados em movimentos de 
reforma dos media (ex: George Gerbner, fundador do Cultural Environment Move
ment, ou Robert McChesney, fundador do movimento FreePress). 

Apesar do renascimento dOB ,movimentos sociais de reforma mediatica na actua
lidade, a tentativa de criar uma Nova Ordem Internacional da Intorma~ao e da 
Comunica~aoj nos anos 60 e 70 do seculo passado, foi possivelmente. 0 esfor~o con
certado que mais visibilidade politica deu a urn conjunto vasto de economistas poli
ticos que sustentaram cientificamente este movimento e que se associaram II defesa 
politica efectiva de uma nova ordem internacional na esfera da comunica~ao e dos 
media. Herbert Schiller, Collen Roach, Thomas Guback, Armand Mattelard, Michele 
Mattelard, George Gerbner, J.O. Boyd-Barrett, Michael Palmer, Jeremy Tunstall, ., 
Cees Hamelink e Karl Nordenstrand sao apenas alguns nomes que marcaram 0 

estudo das assimetrias e das multiplas dependencias comunicativas II epoca. Foi 
precisamente a liga~ao destes e outros academicos a vozes critica,s do dominio norte
americano na esfera dos media dentro da UNESCO que contribuiu para que - nesta 
fase - a Economia Politica dos Media fosse associada it esquerda politica. 

Hoje, 0 movimento de reforma dos media que estil em forte crescimento nos 
Estados Unidos baseia-se, fundamentalmente, no trabalho cientifico produzido no 
quadro da Economia Politica dos Media. Tal como a disciplina, este movimento Ii um 
exercicio critico comprometido com 0 aperfei~oamento da democracia. Considerando 
esta relaeao estreita entre ciencia e ac~ao politica e cidada, McChesney defende 
mesmo que a Economia Politica s6 pode sobreviver se nao for apenas uma disciplina 
academica (2008: 491). 'Nao sei exactamente quae reformavel e 0 capitalismo ou se 
havera uma melhor alternativa ao sistema. Sei apenas que procurar respostas para 
estas questaes exige investiga~iio, experimenta~iio e abertura de espirito. Se nao 
reflectirmos sobre isto, sera ainda mais dificil encontrar solu~aes para os graves pro
blemas sociais que temos it nossa frente' (McChesney, 2008: 21). 

3. Nota conclusiva 

Ao longo desta sucinta e"posi~iio, procuramos fazer uma leitura celere da area 
disciplinar da Economia Politica dos Media, tal como a vemos hoje a partir do nosso 
ponto de observa~ao. Considerando a complexidade e a vastidao do campo, outros 
caminhos poderiam ter sido escolhidos para, de alguma forma, iluminar 0 trabalho 
realizado ao longo de dlicadas. Come~amos por tecer algumas considera~aes sobre as 
raizes te6ricas e·empiricas da disciplina e, sucintamente, procura~os 0 nncleo cen
tral das suas caracteristicas mais distintivas. 

Nao discutimos, neste artigo, as grandes problematicas de que se ocupa hoje a 
economia politica, tais como os servi~os publicos de radio e de televisao, as industrias 
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e os mercados, as novas tecnologias da informa~ao e da comunica~ao, aspoliticas 
para os media e para a cultura, as. movimentos de reforma medititica, entre muitos 
outros. Ficou tamMm por analisar a indisplmsavel, longa e, por vezes, diffcil rela~ao 
da Econom;a PoliticR com os Estudos Culturais. Estas sao precisamente duas areas 
cuja intersec~ao a indispensavel para uma critica profunda, cabal eJrutifera dos 
media, da comunica~ao e da cultura nas sociedades contemporilneas.;Muitosequi
vocos e reducionismos tem todavia ~dificultado este estreitamento d~.liga~oes e 0 

estabelecimento de pontes solidas e produtivas.~Frequentemente, a Economia Poli
tica dos Media a vista pelos EstudosCulturais como ~ excessivamente centrada na 
economii e' nos mecanismos produtivos, ignorando textos, audienci,as', gostos e -con .. 
sumos. Por seu turno, a Economia Politica considera altamente problematicos os 
estudos que atribuem urn enorme poder de resistencia e de subver~aoiJ.s audien
'cias. Se tudo se esgota na capacidade indiVidual de apropria~ao dos tel'tos, a preo
cupa~ao dos economistas p,oliticos com a qualidade do a:inbiente simb'6lico parece 
irrelevarite. 

As aproxima~oes mais ,recentes da Economia Politica a outrasareas disciplina
res de fronteira (ex: Estudos de Recep~ao, Estudos de Ganero, Antropologia e Geo
grafia) nao foram sequer esbo~adas, ainda que apresentemalguns doscaminhos 
te6ricos e metodol6gicos que a EconomiaPolitica nao deixara de trilhar no futuro . 
Entendemos, por isso, que este artigo abre somente urn terreno que valeria a pena 
explorar, considerando que a Economia Politica dos Media e uma disciplina empe
nhada na compreensiio dRsmais profundas dinamicas e tendenci"s sociais. Este 
artigo deve ser lido como urn ponto de partida para um debate que nunca se esgota. 
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