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LUTA IDEOLÓGICA E MÍDIA TELEVISIVA NA ATUALIDADE 
 

IDEOLOGICAL STRUGGLE AND TELEVISION MEDIA PRESENT 
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RESUMO  
Reflexão acerca da influência da grande mídia na disputa ideológica na 
atualidade, particularmente via a mídia televisiva. Problematiza a força 
desse instrumento e de sua caracterização como “príncipe eletrônico” 
elaborada por Octavio Ianni. A partir do estudo do pensador italiano 
Antonio Gramsci, relaciona a mídia como instrumento de luta, 
exercendo o papel de intelectual orgânico nesse processo. 

 
Palavras-chave: Intelectual orgânico. Mídia televisiva. Príncipe 

eletrônico.Família, relações sociais e Estado. 

 

ABSTRACT 
Reflection on the influence of the mainstream media in the current 
ideological dispute, particularly via the television media. It questions the 
strength of this instrument and its characterization as an “electronic 
prince” elaborated by Octavio Ianni. Based on the study of the Italian 
thinker Antonio Gramsci, he relates the media as an instrument of 
struggle, playing the role of an organic intellectual in this process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É certo considerar que projetos econômicos, políticos, ideológicos são formulados por 

diversos sujeitos políticos do grande capital, para além da grande mídia. Ocorre que, no Brasil 

contemporâneo, se são esses setores que elaboram o projeto geral, tem sido a grande mídia a 
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que reelabora, traduz e o difunde. Esse tem sido o papel atual da mídia como a mais importante 

propagadora da hegemonia dominante. “A grande mídia conserva a função social de consolidar 

a coesão do conjunto da classe dominante, assim como de assegurar a adesão dos subalternos.” 

(FONTES, 2008, p. 149). 

De forma análoga à elaboração gramsciana quanto à qualidade intelectual intrínseca a 

todo ser humano, também no âmbito da comunicação é possível dizer que todos os homens 

são comunicadores, mas nem todos os homens exercem na sociedade a função de 

comunicadores. E, ainda, nem todos esses comunicadores com função profissional de 

comunicadores exercem o papel de intelectual orgânico do projeto do capital; embora, na 

grande mídia, a maioria sim. E são justamente esses comunicadores da grande mídia que 

desempenham a função de funcionários da superestrutura. 

 

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das funções 
subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso 
“espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo 
grupo fundamental dominante à vida social [...]; 2) do aparelho de coerção estatal que 
assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, nem ativa, nem 
passivamente [...] (GRAMSCI, 2001a, p. 20-21, grifo nosso). 

 

De acordo com Gramsci (2001a, p. 21), “[...] esta colocação do problema tem como 

resultado uma ampliação muito grande do conceito de intelectual, mas só assim se torna 

possível chegar a uma aproximação concreta à realidade”. Ao que acrescentamos: algo 

imprescindível para a compreensão dos tempos atuais da concentração midiática de exposição 

de ideias para debates, pela qual “[...] a mediação profissional dificilmente se separa da 

mediação política.” (GRAMSCI, 2001a, p. 23), conforme a elaboração gramsciana acerca da 

grande função político-social do grupo de intelectuais. Isto porque, 

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo 
da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais 
camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, 
não apenas no campo econômico, mas também no social e político. (GRAMSCI, 2001a, 
p. 16). 

 

Explica o pensador italiano: esse intelectual é um organizador das massas, que vai, a 

partir de sua capacidade técnica e dirigente, além da esfera restrita de sua atividade. Na 

elaboração do autor, um empresário com essas características representa uma elaboração 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3019 

social superior. E, senão todos os empresários, pelo menos uma elite deles, ou pelo menos 

prepostos (empregados especializados) por ela escolhidos, deve possuir capacidade de 

organizar a sociedade em geral, tendo em vista a necessidade de criar as condições mais 

favoráveis à expansão da própria classe. (GRAMSCI, 2001a). 

Este trabalho reflete acerca dessa relação mídia, ideologia e luta política pela 

hegemonia. Fruto de estudos e pesquisas nos Cadernos do Cárcere do italiano Antonio Gramsci 

(1891-1937), pensador sardo com vasta e crescente influência junto à elaboração marxista 

contemporânea, problematiza o grau de influência e o papel da grande mídia na atualidade. 

Perseguindo o fio condutor de que, mais do que respostas, o mais importante seja levantar as 

perguntas corretas, apresentamos aqui questões que consideramos norteadoras para nem 

superdimensionar, nem subestimar o impacto ainda presente dessa grande mídia na agenda 

política na atualidade, particularmente o veículo televisão. 

 

2 A LUTA IDEOLÓGICA TRAVADA VIA MÍDIA TELEVISIVA NA ATUALIDADE 

 

A grande mídia é exemplo de instrumento importante do processo da especialização de 

um aspecto parcial do tipo da classe a que pertence. Significativa parte dos grandes jornalistas 

formadores de opinião, os prepostos, são empregados especializados que atuam no processo 

de elaboração da organização da sociedade que se pretende expandir. Como “[...] todos os 

homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais.” 

(GRAMSCI, 2001a, p. 18), tem-se historicamente categorias especializadas para o exercício da 

função intelectual; “[...] formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas sobretudo 

com os grupos sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em 

ligação com o grupo social dominante.” (GRAMSCI, 2001a, p. 18-19). 

Para Gramsci (2001a), há pelo menos, sob o ponto de vista do seu surgimento na 

sociedade, duas categorias de intelectuais: os orgânicos e os tradicionais. Estes, independentes 

do grupo social dominante, são representantes de uma continuidade histórica que não foi 

interrompida nem mesmo pelas mais radicais modificações das formas sociais e políticas, tais 

como os eclesiásticos, em dada época histórica, elaboradores da ideologia religiosa, da filosofia 

e ciência, organicamente ligada à aristocracia. No processo histórico, na emergência da nova 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3020 

estrutura que dará a luz à nova sociedade, criará uma nova camada de intelectuais orgânicos e 

assimilará a camada de intelectuais tradicionais preexistentes, pois: 

 
Uma das características mais marcantes de todo grupo que se desenvolve no sentido 
do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista “ideológica” dos intelectuais 
tradicionais, assimilação e conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais 
o grupo em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais 
orgânicos. (GRAMSCI, 2001a, p. 19, grifo do autor). 

 
Nessa dupla função de buscar a assimilação de intelectuais tradicionais para o projeto 

da classe a que se vincula e de, ao mesmo tempo, contribuir fortemente para a elaboração dos 

próprios intelectuais orgânicos da classe, a grande mídia monopolizada constitui instrumento 

do trabalho do intelectual orgânico da classe dominante da sociedade na atualidade. 

Segundo Gramsci (2001a), a função intelectual, em última instância e maior grau de 

importância, é aquela que é diretiva, educativa! Esse papel de intelectual tem sido bastante 

exercido contemporaneamente por essa grande mídia. Refletindo sobre a relação entre 

hegemonia e ideologia, Gramsci (2001a) deixa claro que é no terreno ideológico que o aparelho 

hegemônico se realiza, determinando uma reforma das consciências. A grande mídia trabalha 

permanentemente o terreno ideológico pelo qual possam se consolidar a consciência e os 

valores dominantes na sociedade. Isto, dentro do contexto do homo oeconomicus, da atividade 

econômica própria da forma social da qual é parte, posto que “[...] toda forma social tem seu 

homo oeconomicus.” (GRAMSCI, 2004, p. 323, grifo do autor).  

Para ele, o erro metodológico mais difundido, para estabelecer uma acepção máxima 

de intelectual, é buscar um critério de distinção que esteja intrínseco às atividades intelectuais, 

“[...] em vez de buscá-lo no conjunto do sistema de relações no qual estas atividades (e, 

portanto, os grupos que as personificam) se encontram no conjunto geral das relações sociais.” 

(GRAMSCI, 2001a, p. 18). 

Para Gramsci (2001a, p. 19), “[...] a elaboração das camadas intelectuais na realidade 

concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos 

tradicionais muito concretos”. Segundo ele: 

 

A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre 
no caso dos grupos sociais fundamentais, mas é “mediatizada”, em diversos graus, por 
todo o tecido social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são 
precisamente os “funcionários”. (GRAMSCI, 2001a, p. 20, grifos do autor). 
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No pensamento gramsciano, o intelectual orgânico vem da classe, daqueles nascidos no 

mesmo terreno do grupo econômico a que pertence; mas também, “[...] um intelectual que 

passa a fazer parte do partido político de um determinado grupo social confunde-se com os 

intelectuais orgânicos do próprio grupo.” (GRAMSCI, 2001a, p. 24). A organicidade entre 

pensamento e solidez cultural, entre intelectuais e os simples, dá-se somente se tal qual a 

unidade entre teoria e prática, e tão somente se os intelectuais forem organicamente 

intelectuais das massas, elaborando e tornando coerentes os princípios e os problemas para os 

quais essas massas colocam com a sua atividade prática. Dessa relação nasce o bloco cultural e 

social. (GRAMSCI, 2004). Eis o fazer do intelectual orgânico, na concepção gramsciana. 

Essa relação de organicidade está dada tanto para intelectuais e os simples, como 

elabora o pensador italiano, quanto está presente também aos intelectuais e os não simples, 

digamos assim – entre intelectuais e a classe dominante. Sendo que a diferença, contudo, a 

nosso ver, reside no fato de, agora como classe dominante e dirigente, o papel de seus 

intelectuais é a manutenção do poder conquistado pela classe. 

 

Todo novo organismo histórico (tipo de sociedade) cria uma nova superestrutura, 
cujos representantes especializados e porta-vozes (os intelectuais) só podem ser 
concebidos também como “novos” intelectuais, surgidos da nova situação, e não como 
continuação da intelectualidade precedente. (GRAMSCI, 2004, p. 125, grifo do autor). 

 

São novos porque não se colocam como continuação da intelligentsia precedente, mas 

como ligados ao novo grupo social que representa a nova situação histórica. Ensina Gramsci 

(2004), a tarefa dos intelectuais (orgânicos) é determinar e organizar a reforma moral e 

intelectual, isto é, adequar a cultura à função prática. Dessa forma, o grande intelectual exerce 

a hegemonia, à qual requer um consenso ativo, livre; ele mergulha na vida prática, organiza os 

aspectos práticos da cultura e, no objetivo de querer dirigir, deve também democratizar-se. 

Os partidos são os elaboradores das novas intelectualidades integrais e universais, 

defende Gramsci (2004). Nesse aspecto, sim, dentro dos limites que apontamos anteriormente 

(fragmentação, perda de influência difusa para a mídia, etc.), ainda são os partidos que 

possibilitam, mesmo que a partir de um segmento, de uma parte, sob a qual se organiza e 

evidencia seus interesses, a constituição das intelectualidades integrais e universais, visto que 

nos partidos está a característica de elaborar projetos que possam convencer o conjunto da 

sociedade. 
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Eis substancial diferença do partido para os movimentos de questão única, como o 

ambiental, o antirracista, o de defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, dentre 

outros: “Nenhuma ‘questão única’ pode, realisticamente, ser considerada a ‘única questão’.” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 94, grifos do autor). Tais movimentos, 

 

[...] mesmo quando lutam por causas não-integráveis, podem ser derrotados e 
marginalizados um a um, porque não podem alegar estar representando uma 
alternativa coerente e abrangente à ordem dada como modo de controle 
sociometabólico e sistema de reprodução social. (MÉSZÁROS, 2002, p. 96). 

 

Por sua essência não integrável, o trabalho é a única alternativa estrutural viável ao 

capital (MÉSZAROS, 2002), único em efetiva contradição com o sistema do capital, porque tem 

a classe trabalhadora como força motriz do sistema econômico. Enquanto expressão do projeto 

da classe, são os partidos, inclusive aos setores dominantes, que têm essa marca da elaboração 

para além de uma fração de classe organizada, de um movimento de questão única. Ainda que 

fragilizado, o partido mantém-se como um grande intelectual coletivo orgânico na atualidade, 

como exemplo também de “[...] organização cultural que movimenta o mundo ideológico.” 

(GRAMSCI, 2004, p. 112). Evidente que, mais acentuadamente no caso brasileiro, com forte 

aparato em outros espaços, especialmente o midiático. 

Nesse contexto, o veículo mais eminente é a mídia televisiva. Este veículo tem exitoso 

desempenho ideológico porque satisfaz as necessidades político-intelectuais de seu tempo, da 

classe dominante a qual pertence, ainda que triunfando nem sempre com coerência e riqueza 

intelectual, mas com mediocridade e elasticidade lógica no mapa intelectual e moral do país, 

nos grandes movimentos de ideias. (GRAMSCI, 2001a). Ela se apresenta como a parte mais 

dinâmica da estrutura ideológica de nosso tempo, ainda que não figure como única, pois “[...] 

tudo o que influi ou pode influir sobre a opinião pública, direta ou indiretamente, faz parte 

dessa estrutura [ideológica].” (GRAMSCI, 2001a, p. 78). 

Precisar essa realidade é fundamental. Pois “[...] a luta intelectual, se travada fora de 

uma luta real que tenda a subverter essa situação, é estéril.” (GRAMSCI, 2001a, p. 78). Para isso, 

“[...] é necessário conhecer exatamente o modo de pensar e a ideologia destes intelectuais para 

melhor entender sua organização de hegemonia cultural e moral [...]” (GRAMSCI, 2001a, p. 

158). A mídia televisiva, em seu papel de intelectual, assumiu hoje o que Gramsci (2001a, p. 

202) propunha, em sua época, à revista científica fazer junto ao leitor comum: não somente 
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oferecer conceitos já elaborados e fixados, mas “[...] oferecer-lhe toda a série dos raciocínios e 

das conexões intermediárias, de modo bastante detalhado e não apenas por indicações”. Dessa 

forma, a mídia televisiva não é um partido, tampouco um príncipe eletrônico, mas também está 

longe de sua decadência. 

 

2.1 A LUTA IDEOLÓGICA, A MÍDIA TELEVISIVA E O “PRÍNCIPE ELETRÔNICO” 

 

A mídia televisiva concentrada e de propriedade em meia dúzia de famílias tem lado, 

partido e colabora permanentemente com a classe dominante à qual está intrinsicamente 

vinculada. Ela é um dos mais destacados elementos dessa nova complexidade a qual Gramsci 

não poderia perceber como emergente e cuja especialização a tornaria importante veículo para 

o trabalho intelectual na disputa ideológica e política que se trava contemporaneamente. 

Se Gramsci (2001a, p. 52) já advertia que “[...] se se quiser criar uma nova camada de 

intelectuais [...] a partir de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões 

adequadas, será preciso superar enormes dificuldades.”; esses obstáculos avolumaram-se sob 

a consolidação dos meios massivos de comunicação. Ainda mais sob a sociedade que se 

segmentou tanto em seus agrupamentos de lutas específicas, que o partido político até se 

preocupa em incorporar a suas instâncias burocráticas (criando secretarias ou setoriais 

dedicados às mulheres, aos negros, aos ecologistas, etc), como que tentando trazer para si a 

direção a ser dada a esses movimentos presentes na sociedade. Por sua vez, o campo das mídias 

tornou-se um terreno extremamente específico, cheio de meandros e dentro de uma lógica 

societal que até confunde estudiosos progressistas de nosso tempo com teses que expressam 

o deslumbramento com esse cenário, não seu desvendamento concreto. 

Devemos compreender a televisão, reafirmamos, como difusora de ideologia 

fundamental das classes dominantes, sobretudo nestas duas primeiras décadas do século XXI. 

Dar a ela o status de novo príncipe, de príncipe eletrônico2, trata-se de “[...] erro teórico [que] 

 
2 O príncipe eletrônico trata-se de ensaio do sociólogo brasileiro Octavio Ianni (1926-2004) acerca do papel 

contemporâneo da mídia televisiva. Integra o livro Enigmas da modernidade-mundo. Nossa crítica ao ensaio do 
renomado autor está respeitosamente elaborada com nosso reconhecimento, tal como destacou Carlos Nelson 
Coutinho (2011, p. 255), de que em seus 50 anos de atividade intelectual, ele “[...] sempre se manteve fiel ao 
princípio metodológico básico do marxismo, [...] essa coerência metodológica de Ianni está organicamente ligada 
à coerência de sua ação ético-política ao longo da vida. Octavio não contribuiu apenas para a nossa compreensão 
da realidade brasileira e mundial: ele é também um exemplo moral para os que buscam, através da defesa das 
causas populares e da emancipação humana, uma vida mais digna e dota de sentido”. 
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consiste em apresentar um princípio de pesquisa e de interpretação como ‘causa histórica’.” 

(GRAMSCI, 2002b, p. 40), e não exatamente de um estudo “[...] dessas ‘ondas’ de diferente 

oscilação que permite reconstituir as relações entre estrutura e superestrutura, por um lado, e, 

por outro, entre o curso do movimento orgânico e o curso do movimento de conjuntura da 

estrutura.” (GRAMSCI, 2002b, p. 40, grifo do autor). Como corrobora Dias (1996, p. 12) esse 

pensamento gramsciano, para atinar como se combinam o orgânico e o ocasional, é preciso: 

“[...] saber distinguir na estrutura os movimentos orgânicos e os conjunturais [...]. [Pois] atuar 

na sociedade implica fazer permanentemente a avaliação dos movimentos dessa totalidade, 

dessa estrutura”. 

Isto porque organizar uma vontade coletiva nacional-popular passa por relacionar o 

conjunto da totalidade do social com as forças sociais presentes. Portanto,  

 
[...] passa necessariamente pelo conhecimento da estrutura, e não meramente seus 
efeitos. A compreensão correta da relação de forças, das práticas classistas 
estruturais, antagônica e desigualmente articuladas, no interior de uma conjuntura 
é dada pela análise dessas relações estruturais. (DIAS, 1996, p. 10, grifo nosso). 

 

O que se deve investigar, dessa forma, é precisamente o que tem se transformado no 

âmbito da estrutura da sociedade atualmente que leva a emergência de um veículo de 

comunicação a um patamar de tamanha importância na luta entre as classes e a disputa da 

vontade coletiva, do conjunto das temáticas pautas para debate e tomada de decisão. Isso, 

mesmo sob um cenário no qual parece emergir fortemente outros meios de expressão que 

potencialmente podem levar à diminuição dessa influência da mídia televisão. Só a 

compreensão correta das relações estruturais nos possibilita o entendimento dos efeitos 

conjunturais dessas mudanças na estrutura. Sem isso, caímos no encantamento das 

pseudodescobertas e construção de teorias explicativas de uma realidade que não se sustenta 

no concreto. Eis o caso do príncipe eletrônico. 

Se O príncipe de Maquiavel, materializado numa pessoa, num condottiere, inaugura o 

pensamento político moderno, no início do século XVI, o Príncipe moderno gramsciano traz, no 

início do século XX, uma organização, o partido político, como intérprete e condutor de 

indivíduos, grupos e classes. No esteio dessas duas ricas elaborações, que refletem 

autenticamente a conjuntura da estrutura da sociedade e da política de suas épocas, emerge a 

ideia segundo a qual “[...] no fim do século XX, há sérios indícios de que os ‘príncipes’ de 
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Maquiavel e Gramsci [...] envelheceram, exigem outras figurações ou simplesmente se 

tornaram anacrônicos”, interpreta Ianni (2003, p. 143, grifo do autor). E propõe ele: 

 

Na época da globalização, alteram-se quantitativa e qualitativamente as formas de 
sociabilidade e os jogos das forças sociais, no âmbito de uma configuração histórico-
social da vida, trabalho e cultura na qual as sociedades civis nacionais se revelam 
províncias da sociedade civil mundial em formação. Nessa época, as tecnologias 
eletrônicas, informáticas e cibernéticas impregnam crescente e generalizadamente 
todas as esferas da sociedade nacional e mundial; e de modo particularmente 
acentuado as estruturas de poder, as tecnoestruturas, os think-tanks, os lobbies, as 
organizações multilaterais e as corporações transnacionais, sem esquecer as 
corporações da mídia. Esse pode ser o clima em que se forma, impõe e sobrepõe O 
príncipe eletrônico, sem o qual seria difícil compreender a teoria e a prática da política 
na época da globalização. (IANNI, 2003, p. 143, grifos do autor). 

 

Nesse trecho, temos a síntese da interpretação de Octavio Ianni (2003) acerca do 

príncipe eletrônico. A opção pela leitura que o autor faz da conjuntura, também lhe proporciona 

perder de vista o estrutural, enumerando uma série de conceitos confusos dentro até mesmo 

da perspectiva que busca sustentar-se em Gramsci. Dentre eles, os de sociedades civis nacionais 

como províncias de uma sociedade civil mundial, tecnoestruturas dissociadas das estruturas de 

poder, a adesão não só semântica ao conceito de globalização, a afirmação de que tudo isso é 

novidade e não uma intensificação do modo societal que temos instaurado mundialmente a 

partir da emergência do sistema do capital. 

Gramsci discorda da interpretação errada (dada por Ciccotti) ao princípio de Vico 

segundo o qual o certo se converte no verdadeiro. Tal erro teórico leva ao sofisma de Ciccotti 

pelo qual se dá “[...] um valor excessivo à beletrística histórica como reação à erudição pedante 

e petulante: das pequenas ‘conjecturas’ filológicas passa-se às grandiosas ‘conjecturas’ 

sociológicas, com poucos ganhos para a historiografia.” (GRAMSCI, 2004, p. 91, grifos do autor); 

para o pensador marxista, “[...] a história não pode ir além da certeza.” (GRAMSCI, 2004, p. 91). 

Com isso, rejeita essa ideia que pode conduzir à conversão do certo em verdadeiro a fim de 

levar a construções filosóficas que teriam pouco em comum com a história efetiva, pois, para 

ele: 

 

A história deve ser “efetiva” e não romanceada: sua certeza deve ser, antes de mais 
nada, certeza dos documentos históricos (ainda que a história não se esgote 
inteiramente nos documentos históricos, cuja noção, de resto, é tão complexa e 
extensa que pode dar lugar a conceitos sempre novos tanto de certeza quanto de 
verdade). (GRAMSCI, 2004, p. 91, grifos do autor). 
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Ianni reforça uma linha de reflexão na qual o certo tende a tornar-se o verdadeiro. Sim, 

na percepção do chamado príncipe eletrônico pelo autor, é certo que: 

1) Há “[...] um desenvolvimento novo, intenso e generalizado, abrangente e 

predominante da mídia no âmbito de tudo o que se refere à política.” (IANNI, 2003, p. 

144); 

2)  “No âmbito da mídia em geral, [...] sobressai a televisão.” (IANNI, 2003, p. 149); 

3) Influencia, subordina ou transforma partidos, movimentos, poderes instituídos e 

correntes de opinião (IANNI, 2003); 

4) “[...] é uma figura política nova e diferente de todas as outras, passadas e presentes.” 

(IANNI, 2003, p. 163); 

5) “O príncipe eletrônico é o arquiteto da ‘ágora eletrônica’.” (IANNI, 2003, p. 155, grifo 

do autor). E tal com a ágora grega, síntese de uma democracia excludente: apenas 

homens livres e de posses (nem mulheres, nem escravos, nem pobres). 

Não são, no entanto, verdadeiras as conclusões acerca desse príncipe eletrônico no que 

tange ao seguinte: 

a) Estamos numa “democracia eletrônica” (IANNI, 2003, p. 150). Não estamos; 

b) A singularização dessa grande corporação de mídia realiza a metamorfose “[...] da 

mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do consumismo em cidadania.” 

(IANNI, 2003, p. 152). Não realiza; 

c) O príncipe eletrônico é capaz de “[...] realizar a metamorfose de tudo o que pode ser 

social em uma síntese de tudo o que pode ser político.” (IANNI, 2003, p. 163). Não é capaz 

disso; 

d) O príncipe eletrônico tem agora o atributo do processo catártico das inquietações, 

reivindicações e ambições de indivíduos, grupos e classes sociais, que antes estavam 

sintetizadas no príncipe e no moderno príncipe (IANNI, 2003). Não tem esse atributo. 

Então, temos que, primeiro: suporte de significativa parte das mediações sociais atuais, 

a mídia eletrônica, contudo, não é e não instaura uma forma de democracia. Sua concentração 

nas mãos de poucas famílias e sua consolidação como principal meio, especialmente a 

televisão, de pautar massivamente o debate de ideias, não determina uma nova forma de 

política, a eletrônica. A necessidade desses novos recursos para transitar na opinião pública não 

aniquila o que existia anteriormente. Ao contrário, parece funcionar muito mais como 
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impulsionador dos mecanismos existentes, desde que sob seus interesses. O que não leva ao 

desaparecimento do polo contrário. Requer, do polo contrário, uma maior capacidade de 

resistência e mobilização para também se fazer visível e influente no processo político. 

Segundo: está invertida a ordem de determinação dos processos. Não é a mídia que 

metamorfoseia a mercadoria em ideologia. Ao invés disso, é a ideologia neoliberal que a tudo 

mercantiliza, nestes nossos tempos. Não se trata de um mundo de consumidores 

metamorfoseados em cidadãos pela grande corporação da mídia, do mercado convertido em 

democracia; longe disso, sob a perspectiva dos proprietários dos meios de produção e sua 

mídia, o homem vale o que tem de dinheiro na conta bancária. Trata-se de consumidores, 

somente. A democracia, se tiver que ser adjetivada nesse contexto, é uma democracia a qual 

deveríamos denominar de plutocrática, dos que têm posses. No seu elemento mais imediato: 

acessa o mercado eleitoral, por exemplo, quem tem recursos financeiros para tanto. 

Terceiro: o processo de metamorfose que incide sobre a estrutura e a superestrutura, 

do social sintetizado no âmbito da política, é determinado pelo movimento do capital, não da 

mídia que lhe é funcional. Os termos marxianos nos são suficientes para compreender o 

equívoco dessa ideia de que o príncipe eletrônico tudo metamorfoseia no âmbito do ser social: 

 

Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, 
necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem 
a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O 
conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da 
vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em 
geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, 
inversamente, determina a sua consciência [...] A transformação da base econômica 
altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. (MARX, 2003, p. 
5). 

 

Quarto: sobre a catarse do momento econômico ao ético-político, cabe retomar tanto 

Gramsci quanto Marx. O primeiro nos instrui que: 

 

Pode-se empregar a expressão “catarse” para indicar a passagem do momento 
meramente econômico (ou egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a 
elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto 
significa, também, a passagem do “objetivo ao subjetivo” e da “necessidade a 
liberdade”. A estrutura, de forca exterior que esmaga o homem, assimilando-o e o 
tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar 
uma nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas. A fixação do momento 
“catártico” torna-se assim, parece-me, o ponto de partida de toda a filosofia da práxis; 
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o processo catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do 
desenvolvimento dialético. (GRAMSCI, 2004, p. 314-315, grifos do autor). 

 

O máximo que a mídia televisiva poderia, sob os interesses do projeto das classes 

subalternas, seria contribuir para a abertura desse cenário de debate acerca da essência do 

modo de produção da sociedade capitalista. Mas, sozinha, esse é um processo que, mesmo com 

a sua quase onipresença em 97% dos lares do país ela não conseguiria fazer. O processo 

catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do desenvolvimento dialético das 

contradições da sociedade. Se isso é difícil de ser efetivado na sociedade pós-capitalista, 

imagine nesse contexto atual sob o qual se erige esse príncipe eletrônico – o qual está distante 

de ser o momento e ponto de partida de qualquer práxis transformadora. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa catarse é resultante de uma atitude de tomada de consciência intrínseca ao 

indivíduo que, se também tomada por vários indivíduos que se encontram numa mesma 

posição no sistema produtivo, gera uma posição de grupo, de classe, portanto, que não é ação 

realizada por uma organização, mas, no máximo, potencializada por ela. E ainda, retomando a 

Marx (2003), se nenhuma organização social desaparece antes que se desenvolvam todas as 

forças produtivas que ela contém e jamais aparecem relações de produção novas e superiores 

sem que amadureçam no seio da própria sociedade as condições materiais para sua existência, 

torna-se insustentável a emergência desse príncipe eletrônico. 

O momento catártico aludido por Gramsci não se afasta desse pressuposto elaborado 

por Marx. Ao invés disso, o reafirma. Porque Gramsci (2004, p. 140), tal como Marx, 

compreende que “[...] a humanidade só se coloca sempre tarefas que pode resolver; a própria 

tarefa só surge quando as condições materiais da sua resolução já existem ou, pelo menos, já 

estão em vias de existir”. 

Suplantar a velha mídia concentrada por um novo príncipe eletrônico que traz consigo 

uma nova democracia (eletrônica) não parece ser um problema que a sociedade brasileira tem 

colocado para si atualmente. Essa especulação está mais próxima ao que Gramsci (2004, p. 293, 

grifos do autor) identifica como resultante de uma ação intelectual que busca evidenciar “[...] a 

‘catarse’ do momento econômico ao momento ético-político, isto é, a síntese do próprio 
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processo dialético.”, mas que não é nada mais do que uma síntese manipulada 

especulativamente no cérebro do próprio intelectual, “[...] dosando seus elementos 

‘arbitrariamente’ (isto e, passionalmente)”. 

Descortinar essa realidade, sem encantos, sem superdimensionamentos, mas também 
sem deixar de anotar sua força real e concreta. Eis o desafio da investigação da mídia televisiva 
em sua reinvenção acelerada na contemporaneidade. 
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