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Economia Política da Comunicação e da Cultura
CABRAL, Eula D.T., CABRAL FILHO, Adilson V. A importância da EPC para entender a mídia no Brasil. IN: Comunicação e cultura no Brasil: 

diálogos com a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018. P. 7-22. 

 Analisar e compreender o que vem acontecendo no mercado midiático e 
cultural brasileiro, assim como a regulação promovida pelo Estado, a 
partir da movimentação entre os diversos setores da sociedade.

 Compreender o jogo empreendido pelos atores sociais, bem como a 
atuação da sociedade civil nesse contexto, é um objetivo que não 
somente permite a realização dos estudos nesse campo, como também 
fornece subsídios mais estruturados para uma melhor compreensão das 
reais capacidades da sociedade de poder dar as cartas e fazer valer suas 
necessidades, afirmando a comunicação e a cultura como direitos 
humanos em prol do interesse público.
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Principais enfoques: 

 identificar problemas e teorias que concebem realidades 
persistentes do chamado novo entorno informativo; 

 analisar a reconstrução histórica, tornando 
compreensíveis as contraditórias condições sociais, 
acadêmicas e político-culturais; 

 promover a reflexão sobre o posicionamento e 
compromisso social da teoria com a prática dos 
movimentos sociais.
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A Economia Política da Comunicação proporciona o próprio 
redimensionamento do papel da teoria crítica no âmbito dos 
estudos comunicacionais, recolocando-a em outras bases 
pela compreensão das funções das redes comerciais 
corporativas no Brasil, do Estado, dos diversos governos e 
dos processos regulatórios como subservientes às práticas 
de concentração e formação de monopólios e oligopólios do 
setor. Somado a isso, o comprometimento das 
organizações da sociedade civil diante dessa configuração.
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Para além da abordagem da composição do mercado tal 
como ele atua e se estrutura, bem como do papel do 
Estado como mediador das relações do setor produtivo, 
existe uma forte demanda por reflexões em torno da EPCC 
no Brasil, no que diz respeito à compreensão do papel da 
sociedade civil como sujeito dos processos 
comunicacionais e culturais, formulador e viabilizador 
de políticas públicas do setor.
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 A mídia no Brasil apresenta um cenário diferente em 
relação aos demais países da América Latina. É preciso 
entendê-la. De um lado estão empresários em busca de 
lucro; do outro,  um governo político que não evita a 
concentração midiática nem faz valer as regras para a 
mídia brasileira; e, jogada para escanteio, uma sociedade 
que pede democratização dos meios e conteúdos, pois é 
ela que consome a tecnologia e a programação difundidas 
pelos meios de comunicação e de telecomunicações.
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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”. 

O objetivo da pesquisa é analisar 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. Trabalha-se com estudos de casos, 
pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas, verificando-se a legislação brasileira, as 

iniciativas dos atores envolvidos, as estratégias dos conglomerados midiáticos e o 
posicionamento de organismos internacionais, como a Unesco.

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.

Em 2018 foram realizados o IV e V Colóquios de EPCC, 
o II Colóquio de Culturas Digitais e o Ciclo de Palestras 
“Paradigmas Culturais Hoje”. 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

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 

- Contato

https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc
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 A democratização da mídia e da cultura são desafios que 
precisam ser encarados por todo(a)s em qualquer lugar do Brasil.

 É possível mudar o cenário atual com 
a transmissão do conhecimento à sociedade e 

com o debate do que se tem e o que é preciso para mudar. 

 Nós, pesquisadores, precisamos traçar estratégias, 
levar o conhecimento e debater com a sociedade brasileira. 

Nós podemos fazer com que 
as políticas de comunicação e de cultura 

sejam acessíveis à sociedade.


