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De acordo com essa frase de Marshall McLuhan, um dos grandes teóricos da denominada 
“Escola Canadense”, foi grande a transformação que ocorreu com a comunicação, assim como, 
com a sociedade; mudanças significativas em um pequeno espaço de tempo. 
 
Há aproximadamente 250 gerações atrás, o homem inventou a escrita. Para sermos mais 
exatos, a escrita parece ter se desenvolvido independentemente em várias gerações do mundo 
alguns séculos atrás, não num momento específico da história, mas durante um prolongado 
período de tempo. Porém, mesmo hoje em dia, com o fim do século XX e o início do século 
XXI, com as viagens espaciais se tornando algo corriqueiro, uma parte significativa da 
humanidade ainda é analfabeta. 
 
A alfabetização das massas só ocorreu com a evolução da imprensa. Quando Johann 
Gutenberg girou lentamente as manivelas de sua primitiva prensa de madeira, para imprimir 
com tipos móveis os primeiros exemplares de sua famosa “Bíblia de Mezarino”, talvez não lhe 
tenha ocorrido que sua invenção acrescentaria um importante elemento cultural ao crescente 
acúmulo tecnológico ocorrido na sociedade ocidental, e que redundaria séculos mais tarde no 
aparecimento e no desabrochamento da comunicação de massa1. 
 
Com a escrita presente na sociedade ocidental, mais a nova possibilidade da reprodução 
múltipla dos documentos escritos, e com os novos sistemas políticos2, que dariam ao homem 
comum uma responsabilidade cada vez maior nas suas decisões civis3, o aparecimento das 
técnicas da comunicação de massa aguardou apenas a difusão da educação e dos progressos 
tecnológicos ocorridos no processo da impressão tipográfica.  
 
E na terceira década do século XIX, portanto, presenciou-se a tecnologia da impressão rápida 
e a idéia básica de um jornal reunidas no primeiro verdadeiro veículo de comunicação de 
massa.  
 
Com o aparecimento e a aceitação da imprensa popular - com o jornal de um tostão ("penny 
press"), no caso dos Estados Unidos - o ritmo da atividade comunicativa do homem começou a 
se acelerar rapidamente. Por volta da metade do século passado, o telégrafo tornou-se uma 
realidade. Embora não fosse um veículo de comunicação de massa, este invento foi novamente 
um elemento importante na acumulação tecnológica que iria posteriormente conduzir aos 
veículos eletrônicos de massa. Algumas décadas mais tarde, experiências foram levadas a 
efeito com êxito, que eram condições indispensáveis para a produção do cinema e do telégrafo 
sem fio. Na década de 20 houve a introdução do rádio doméstico, que atingiu seu ponto de 
saturação nos anos 50, estando na maior parte das residências e nos automóveis americanos; 
na década de 40, é o início da televisão, que no fim da década de 50 e princípio da década de 
1960 se presencia o início do ponto de saturação da mesma. No caso do Brasil, geralmente os 
princípios e os pontos de saturações, ocorreram 10 ou 15 anos após o acontecido nos Estados 
Unidos. Dessa forma a comunicação de massa tornara-se um dos fatos mais significativos e 
inevitáveis da vida moderna. 
 
Poderia parecer estranho, mas não é, sugerir que esses inventos, que invadiram nossas casas, 
representam uma espécie de metamorfose comunicativa, ou até como poderíamos chamar de 
uma revolução da comunicação, por ter ocorrido um conjunto de rápidas transformações 
tecnológicas únicas na história da humanidade. Cada um desses veículos aumentou  as 
oportunidades totais diárias do uso da linguagem por parte dos cidadãos das classes não 
abastadas.  
 
Assim, a acumulação desses inventos na história recente provocou uma aceleração dramática 
na velocidade do comportamento comunicativo da maioria das pessoas da sociedade ocidental, 
como também, de uma influência no campo político, o que fez surgir vários questionamentos, 
como as que expõe Melvin L. De Fleur:   
 



“1) Qual foi o impacto provocado pelas sociedades sobre seus veículos de massa? Quais foram 
as condições políticas, econômicas ou culturais que levaram esses veículos a operar da 
maneira atual? 
 
 2) Como tem lugar a comunicação de massa? Seria a comunicação de massa um fenômeno 
distinto de outros tipos de comunicação? Ela difere em princípio ou apenas em detalhe de uma 
comunicação interpessoal mais direta? 
 
 3) Qual foi o impacto causado pelos veículos de comunicação sobre a sociedade. Que 
influência exerceram eles sobre os processos psicológicos, comportamentos manifestos ou 
culturas normativas dos indivíduos entre os quais se expandiram?"4 
 
<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->Por diversas razões, foi à terceira questão 
mencionada acima, que a maior parte da pesquisa da comunicação de massa dirigiu-se no 
passado. Qualquer que seja, porém, a razão para o desequilíbrio entre os três problemas, a 
primeira e a segunda questão receberam consideravelmente menos  atenção   por parte dos  
estudiosos do que a terceira, e, esta  dentro das pesquisas de Ciência Política e Sociologia nos 
Estados Unidos, foi a que se tentou na maior parte das vezes se responder, que sinteticamente 
seria: Que efeitos produzem os mass media? 
 
Poder Supremo da Comunicação e seus Paradigmas 
 
A utilização da comunicação social, visto aí, como comunicação de massa, como forma de 
manipular, de criar e moldar modos de vida, de pensamento, de sentimentos, de acordo com 
os fatos, é muito antiga. 
 
Temos pela primeira vez (século XVII), a utilização consciente de um conceito e instrumento, 
muito usado até nossos dias: propaganda. Notaremos cronologicamente como foi utilizado, 
como foi modificado seu significado, ou seja, passando de influência positiva para negativa, e 
conseqüentemente, como foi ocorrendo o desenvolvimento dos meios de comunicação de 
massa, assim como, os estudos sobre este. 
 
O termo propaganda, foi utilizado pela primeira vez, pelo menos conscientemente, pela Igreja 
Católica, como forma de levar seus ensinamentos e salvar os outros povos de cultura 
diferente, que estariam por se descobrir nos diferentes Continentes. Neste contexto, o termo 
propaganda, tem seu significado vinculado ao latino "propagare" - "ato de espalhar sementes 
pela terra para fazer nascer novas plantas". Assim o termo propaganda, possuirá esse sentido 
positivo até o início do século XX, quando este mudará totalmente de figura, pelo menos em 
termos teóricos, pois na prática ambos são "destrutivos".  
 
Durante a Primeira "Guerra Mundial", é que realmente notamos porque a propaganda é toda 
poderosa, possui o poder absoluto... é onipotente. Com o início da grande guerra, muitos 
povos dos países que se tornaram "aliados" constituindo a "Tríplice Entente" eram tidos como 
inimigos, e possuiam uma afinidade maior com os países que iriam constituir a futura "Tríplice 
Aliança". Dessa forma, nos países como a Inglaterra e Estados Unidos da América, foi realizado 
um grande programa de propaganda, como forma de conseguir o apoio do povo e a aversão 
aos "verdadeiros" inimigos de guerra       (conseguindo assim, modificar sentimentos 
profundos e históricos desses povos) os alemães. Esse programa funcionava demonstrando 
várias mentiras, injúrias e difamações contra os alemães, e que acabou invadindo o seio da 
sociedade e surtindo os efeitos que se desejava. Podemos sentir seus efeitos com o final da 
guerra nos países que veiculavam essas idéias, nas consciências dos cidadãos, ficaram 
demarcados estereótipos e aversões tão profundas, que quando esse mesmo programa teve o 
intuito de desmentir, ou de falar realmente a verdade, não se conseguiu atingir o aspecto 
reverso, e seu efeito foi tão grande que deixou resquícios até hoje.   
 
Através do desenvolvimento da propaganda, tivemos em consequência, o dos meios de 
comunicação de massa como: os livros, jornais, cinemas e rádios. Juntamente com o 
desenvolvimento desses meios na manipulação de comportamentos, sentimentos, modos de 



vida, e sua discussão de forma científica, que ocorrerá com o surgimento de teorias, para 
entender porque e como as pessoas eram manipuladas por esses meios: 
 
Balas de Papel ou Mágicas - Nessa teoria tudo ocorre em um único sentido, e de uma única 
forma: ação/reação ou estímulo/resposta. Estímulo - sendo o acontecimento ou o objeto físico 
capaz de afetar os orgãos sensoriais do organismo; Resposta - traduz-se no ATO ABERTO e 
mensurável. 
 
Dessa maneira é uma teoria que podemos considerar mecanicista, de ação e reação, que tende 
a notar as pessoas como indefesas, como massas uniformes, que "respondem de forma 
imediata e direta aos estímulos da comunicação social", como zumbis que são 
telecomandados; mas temos com essa teoria uma denúncia de que: "os meios de comunicação 
estavam envolvidos em campanhas para mobilizar comportamentos, de acordo com os desejos 
de instituições poderosas". 
 
Contudo teremos a partir de 1939, com a emissão da "Guerra dos Mundos" de Orson Welles, 
as primeiras críticas e revisões a essa teoria. Através desse programa de rádio, houve vários 
efeitos na população, que fizeram cair por "água a baixo", a maior parte dos argumentos 
daquela teoria. Pois como designa os homens como homogêneos, iguais, os efeitos daquele 
programa deveria ter sido igual em todas as pessoas, e é o que não ocorreu, e o que levou a 
muitas investigações, tendo em consequência a criação de um novo modelo de explicação, o 
Modelo Parapsicodinâmico.  
 
Modelo Parapsicodinâmico  - Esse modelo admite que as reações aos estímulos não são 
uniformes, antes variando em função da estrutura psicológica das pessoas.        
 
Da mesma forma irá surgir em 1948, um outro modelo, o Paradigma Lasswell. 
 
Paradigma Lasswell - Esse paradigma instituirá a primeira sistematização através de uma 
fórmula, como forma de resolver o grande problema da comunicação social: Quem, Diz o quê, 
Em que canal, A quem, Com que efeito. 
 
O erro desse paradigma, foi o de estabelecer que cada termo seria um elemento específico e 
distinto no ato da comunicação. Conforme Lasswell observa "O estudo científico do processo 
comunicativo tende a concentrar-se numa ou noutra dessas interrogações". Enfim, mesmo 
com a grande sofisticação que esse paradigma realizou em relação aos primeiros, ela 
continuou com seu erro, o de ver tudo em um mesmo sentido, e por não apreender os termos 
globalmente, não conseguiu notar o movimento e o desenvolvimento dos termos um em 
relação ao outro. De forma geral, mesmo com todas essas falhas, o Paradigma Lasswell, 
continua sendo o modelo de explicação mais significativo para o estudo da comunicação de 
massa. 
 
A Debilidade da Comunicação e os Novos Paradigmas 
 
Com o desenvolvimento e aprofundamento dos estudos relacionados à comunicação social, 
levaram a grandes mudanças em relação aos aspectos que as teorias anteriores explicavam 
sobre o poder da propaganda social. Através dos estudos de Lazarsfeld, Berelson e Goudet, 
que se iniciou nos anos 40, muitos dos aspectos que eram discutidos e tidos como regras, 
caíram em desuso, e se descobriram outros que nunca se tinham imaginados, influenciarem 
nas decisões e desejos das pessoas. .Assim, surge o paradigma denominado Two-Step. 
 
Two-Step Flow of communication - Temos dessa forma, a descoberta do "líder de opinião" - 
um personagem que faria a ligação entre os meios de comunicação e o indivíduo, ou seja, 
como era colocado pelas teorias anteriores, a influência direta a do estímulo-resposta (meio de 
comunicação - indivíduo), de forma linear e lógica, com esses novos estudos e a descoberta 
desse novo personagem, perdeu o seu sentido, pois agora os cientistas tinham descoberto que 
a influência era:meios de comunicação - líderes de opinião - indivíduo.  
 



Dessa maneira, se demonstrou que, as pessoas confiavam não na imprensa: rádio, jornais, 
revistas ou televisão, mas, no "líder de opinião", por exemplo, o médico, padre, um familiar ou 
amigo. Contudo, como qualquer teoria ou algo que é científico, sua verdade não é absoluta 
podendo e sendo importante ser revisado e modificado, como forma de melhorar a 
compreensão de determinados temas, assim, Wilbur Schramm, modificou a teoria do Two-
Step, e a ampliou para Multi-Step.  
 
Multi-Step - Demonstra a partir desse momento, que em vez apenas de haver a relação: meios 
- líder - indivíduos, existiria sim meios - líderes - líderes - indivíduos, e essa ordem podendo 
ser rotativa e os personagens podendo mudar de posição conforme o tempo. 
 
De qualquer forma ainda existem muitas questões a serem respondidas e muitas coisas a 
serem explicadas, por exemplo, com relação aos estudos de persuasão. 
 
- Existe certa maneira de induzir (persuadir) as pessoas a fazerem algo, essa é a questão! - 
 
Assim foram realizados muitos experimentos feitos em laboratório, que levaram a várias 
conclusões: 
 
Atenção Seletiva - As pessoas tendem a possuir atenção por certos pontos, ou seja, 
selecionam as mensagens; 
 
Efeito Latente - Em um certo momento, a mensagem possui uma persuasão nula, para ir 
crescendo a sua influência com o tempo; 
 
Dissonância Cognitiva - Processo de mudança de opinião, porque hoje não aceitam tal aspecto, 
e amanhã a aceitam, ou seja, o que faz as pessoas mudarem de opinião com o passar do 
tempo? 
 
Contudo isso exposto, chegou-se ao fator de que, as pessoas são diferentes, cada qual com 
sua personalidade com sua socialização, com suas relações sociais, o que fez a comunicação 
social, ser apenas um dos fatores a persuadir na decisão das pessoas mas, sem dúvida 
nenhuma sendo um dos fatores de maior importância. 
 
Visões Críticas 
 
Os Marxistas em Ação! 
 
É interessante que a posição dos marxistas manteve-se semelhante aos dos primeiros estudos 
sobre a comunicação social: a de que é onipotente. Aí onipotente no sentido da manipulação, 
seja econômica ou ideológica, servindo aos interesses de uma certa classe social como forma 
de oprimir a outra. Através dessa posição, surgiram vários grupos marxistas com a finalidade 
de estudar cientificamente o papel e a manipulação da comunicação social. Desta maneira 
tivemos um início de estudos, que serviu como finalidade de rever os preceitos marxistas com 
Antonio Gramsci, que deixou de lado o aspecto fundamental do marxismo: econômico, para se 
apoiar no fator ideologia. Nessa mesma idéia, fixou-se outros marxistas como Althusser, o qual 
para ele "tudo é ideologia, e a ideologia é onipresente e aparentemente onipotente". 
Continuando na mesma perspectiva é que surgirá os preceitos da Escola de Frankfurt com: 
Horkheimer, Adorno, Lowenthal, assim como Cultural Studies com: Hoggart, Hall, Thompson e 
Raymond Williams. 
 
O primeiro grupo se posicionou em discutir porque as previsões de Karl Marx, não tinham 
ocorrido, ou seja, porque o proletariado não tinha alcançado o poder e provocado a revolução. 
 
Escola de Frankfurt - Chegaram às mesmas resoluções de Gramsci e Althusser, de que os 
meios de comunicação, servem a determinada classe social, e esta é que determina o que 
todos deverão pensar, de que maneira e de que forma, criando-se a partir desse fenômeno o 
conceito "indústria cultural".  
 



Cultural Studies - Esse grupo permaneceu estudando os mesmos temas que a Escola de 
Frankfurt, só que de forma diferente e marcadamente marxista, foi um grupo de ação, de 
transformação. Como Max Weber, que sempre pregou a "neutralidade axiológica", esse grupo 
se colocava como cientistas e modificadores desta sociedade existente, assim apresentaram 
programas de mudanças a se iniciar pelo ensino, que a partir daí poderíamos modificar, 
revolucionar a ordem existente. 
 
A vez dos não-marxistas 
 
Continuando com as críticas ao poder e aos métodos de estudo sobre a comunicação de 
massa, teremos nesse momento a dos não-marxistas, que se distinguirá muito facilmente das 
do grupo marxista.  
 
Uma das primeiras críticas surgiram por parte dos psicanalistas, demonstrando a grande 
influência do cinema na vida de uma Nação, assim como, analisando-se os temas de certo 
período cinematográfico, poderíamos conhecer como era tal Nação, pois assim conseguiríamos 
alcançar o seu inconsciente, e entender suas mentalidades. Esse foi todo um estudo que se 
iniciou com o alemão Siegfried Kracauer, e que se estendeu por vários países. Permanecendo 
nessa mesma perspectiva, aceitando o poder que os meios de comunicação de massa  
possuem, é que nasceu uma nova crítica, agora com relação as revistas em quadrinhos, 
elaborada por Frederick Wertham; que demonstrou por métodos nem sempre aceitos 
cientificamente, de que os quadrinhos de crimes, violências em geral, estavam condicionando 
as crianças e adolescentes a se tornarem e atuarem como nas histórias. 
 
Contudo, mesmo com sua metodologia não sendo tão científicas e recendo críticas com relação 
a isso, sua pesquisa se popularizou e suas idéias alcançaram um êxito e um apoio popular 
muito grande. 
 
O novo pensamento que vem do Canadá 
 
As idéias da Escola Canadense, fizeram história, literalmente. As perspectivas desta escola 
mudaram radicalmente a forma de como e o que era estudado, ou seja, a partir de agora 
passou-se a estudar não a comunicação social em si, mas a transformação, a tecnologia dos 
meios de comunicação e as transformações que esses fizeram ocorrer na sociedade conforme 
as teorias dessa escola, tentando explicar a evolução da sociedade pelos meios de 
comunicações, da mesma forma como Marx explicou através do fator econômico, dos conflitos 
entre as classes sociais. 
 
Teremos assim com Harold Adams Innis - o iniciador, e a continuação com Marshall Mcluhan 
(Galáxia de Gutenberg), que defendem aos extremos os meios de comunicação: televisão, 
rádio, cinema e são contrários aos livros e jornais, a imprensa escrita em geral, é necessário 
notar que se referiam a esses meios não pelo que veiculavam, mas, as influências que 
estenderam ao público, desenvolvendo mais a cultura oral e do ouvido do que a cultura dos 
olhos. Assim defendiam uma e não outra "cultura", como tentando explicar as transformações 
que ocorreram no mundo, tendo a tese que só ocorreram por causa das transformações que 
aconteceram aos meios de comunicação, assim como, demonstrando que a evolução desses 
meios, representam uma extensão do própio corpo humano; "hoje - diz Mcluhan - após mais 
de um século de tecnologia elétrica, prolongamos o nosso sistema nervoso central num braço 
global" e para sintetizar o que essa escola pretendia veremos outra frase de Mcluhan "...o que 
verdadeiramente interessa não é o que a rádio ou a televisão dizem. O mais importante é o 
fato de existirem, trazendo transformações à sociedade". 
 
Com esse otimismo em relação aos meios de comunicação, tomou e conseguiu o apoio 
popular, retirando dessa maneira, todo fator negativo desses meios como as manipulações e 
os controles, servindo a certa classe e condicionando os indivíduos a tais e tais idéias e 
maneiras de viver. 
 
Estudos Produtivos 
 



Mais uma vez, nesse momento 1950, ocorria uma nova virada nos estudos sobre a 
comunicação social. 
 
Agora o interesse não é mais saber o que ocorre com quem recebe as informações, mas, saber 
como e porque essas e não outras informações são dadas ao público.Contudo, mesmo tendo 
modificado radicalmente os métodos, e o que se tinha em estudo, não se mudou de forma 
alguma a crença da onipotência da comunicação de massa e o seu poder de manipulação. 
Assim teremos o surgimento de várias teorias para explicar como e porque ocorrem a seleção 
das notícias que são vinculadas à massa: Gatekeepers, Newsmaking e os Pseudo-
Acontecimentos.  
 
Gatekeepers (Guardiões-do-Portão) - Sendo esses os selecionadores das notícias,a explicação 
é bem simples, estes possuem total liberdade -como nos parece de acordo com a teoria - de 
escolher tal e não tal notícia para veiculação ao público, sem possuírem qualquer outra 
instituição organizadora, mas apenas a escolha de tal selecionador; 
 
Newsmaking - Complementando aquela teoria, esta, nos fala que existe certa organização, e 
certos pontos que são seguidos para que tal notícia seja levada à diante;  
 
Pseudo-Acontecimentos - Nesse aspecto, tende-se a discussão de como certos acontecimentos 
se tornam noticiáveis. Não porque possuem poder para tal, mas porque são construídos e 
manipulados para surtirem tais efeitos de impacto. 
 
Enfim, pela primeira vez temos a idéia de racionalidade que existe nos meios de comunicação 
de massa, e que sempre foram obscurecidos. 
 
Efeitos a longo-prazo 
 
Diferentemente de todas as outras idéias dos efeitos da comunicação social, como sendo de 
imediato, de estímulo-resposta; agora, passa-se a idéia dos efeitos a longo prazo. Assim 
chegou-se a se estabelecer  que a comunicação social, possui o poder da construção da 
agenda setting, ou seja, de agendar temas a serem discutidos pela sociedade, pelos meios de 
comunicação, e aí surgindo uma grande discussão em saber se realmente quem cria essa 
agenda é a sociedade ou os meios de comunicação, ou ambos interligados. 
 
Modelo de Dependência - Demonstra que existe tal agenda, só que seus temas e sua força 
persuasiva dependem da estrutura e da sociedade em que se vinculem tais informações, assim 
como, as diferenças das influências dos diferentes meios de comunicação. 
 
Dessa forma surgiu um novo conceito muito discutido até hoje: opinião pública, que criou 
grande conflito e discussão sobre o significado deste conceito, assim como se pesquisar tal 
assunto. 
 
Por fim é necessário que se tenha idéia do poder da comunicação social, mesmo tendo mudado 
a perspectiva de estudo e criado outros novos conceitos. 
 
A volta do trabalho de campo 
 
Após vários métodos terem sido inseridos nos estudos sobre comunicação social, várias formas 
de olhar o objeto de estudo, voltou-se ao início, com as questões sobre os Efeitos e dos 
trabalhos de campo - Neo-Empirísmo. Dessa forma surgiram quatro métodos de investigação: 
Usos e Gratificações,  Diferencial Semântico,  Análise de Conteúdo e  Estudos Psicológicos. 
 
Usos e Gratificações - Tende a demonstrar ao contrário do que sempre se imaginou, não ser os 
meios de comunicação que influenciam os fins, as pessoas, mas, os fins que se deixam 
influenciar pelos meios, utilizando esses meios como forma de obter Gratificações e satisfazer 
suas necessidades, por exemplo: as pessoas assistem novelas como forma de esquecer seus 
problemas, e poder conviver com uma realidade bem distante da sua, e que não conseguiria 
observar na vida real; 



 
Diferencial Semântico - Através de estudos comparativos, tendeu-se a entender que sobre um 
mesmo aspecto, só que com alguma coisa diferente em relação ao outro, faz com que os 
emissores tenham reações e sentimentos também diferentes sobre tal mensagem, por 
exemplo: se se passa uma mesma notícia, só que com jornalistas diferentes, como no caso um 
americano e um russo, as pessoas tendem a acreditar mais no americano do que no russo, 
isso nos Estados Unidos, ocorrendo o mesmo na Rússia; 
 
Análise de Conteúdo - Literalmente significa contar, saber dentro de um discurso ou em certas 
quantidades de programas, quantas vezes aparecem tais aspectos, palavras, expressões, e 
dessa forma toma-se certa atitude para resolução do problema; 
 
Estudos Psicológicos - É estudar como tais aspectos emitido pelos meios de comunicação, 
produzem certas reações psicológicas em algumas pessoas e não em outras.  
 
Porém é importante ressaltar que esses quatro estudos, são realizados em laboratórios, uma 
forma que já havia por muito tempo sido desconsiderada, mas que voltou a tona e 
conseguindo um grande apoio e resolvendo várias questões que permaneciam enigmáticas e 
conseguiram, pelo menos, diminuir o mito de que não se consegue mensurar as ciências ditas 
humanas, assim como nas ciências exatas.  
 
Temos dessa forma que levarmos em conta que, por muitas vezes, as ‘teorias’ apresentadas 
não diziam respeito a momentos cronologicamente sucessivos mas, coexistentes: houve 
assim, alguns modelos de pesquisa que se desenvolveram e enraizaram-se simultaneamente, 
‘contaminando’ e ‘descobrindo-se’ reciprocamente, acelerando ou modificando o 
desenvolvimento global do setor. Podemos notar esse fato, quando analisamos o 
desenvolvimento e a evolução das chamadas  ‘teorias da comunicação’, as quais alguns 
autores deram a entender que as comunicações de massa eram todo-poderosas, e que 
determinavam o pensamento e a ação em grau considerável; enquanto, outros analistas, 
contudo, propenderam a reduzir ao mínimo os efeitos dos “mass media”, perpassando até a 
idéia de que a influência das comunicações de massa é apenas uma componente, uma parte 
da influência geral nas relações comunitárias. 
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1 Um estudo sobre a cultura manuscrita na Antiguidade e na Idade Média, passando por uma 
análise e interpretação da cultura da página impressa, da cultura tipográfica, mostrando até 
que ponto transformou ela a cultura oral, notar McLUHAN, Marshall. “A galáxia de Gutenberg”. 
Editora Nacional e Editora da USP, SP, 1972. 
 
2 A incorporação  das massas no processo político, e a esfera pública, transformou-se 
substancialmente para incluir um novo conceito: a democracia de massa. Essas mudanças 
tornaram-se relevantes e levaram a produção de várias obras, assim como, com várias 
interpretações, uns com medo da emergência das massas outros exaltando isso. Notar 
BURKER, Edmund. “Reflexões sobre a Revolução  em França”. Editora da UNB, Brasília, 1982; 
ORTEGA Y GASSET, J.”La Rebelión de las Masas”. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1951; 
TOCQUEVILLE, Alexis de. “Democracia na América”. Companhia Editora Nacional e Editora da 
USP, SP, 1969; e especificamente sobre a “mudança estrutural da esfera pública”, ver 
HABERMAS, J. “A Mudança Estrutural da Esfera Pública”. Tempo Brasileiro, RJ, 1984. 
 
3 Sobre o processo de expansão da cidadania no Ocidente, ver MARSHALL,Theodore H. 
”Cidadania, Classe Social e Status”. Zahar Editores, RJ, 1963. 
 
4 Sobre um histórico e transformação da comunicação, ver: DE FLEUR, Melvin.  “Teorias de 
Comunicação de Massa (imprensa, cinema, rádio e televisão)”. 2ª Edição, Zahar Editores, RJ, 



1976; PINTO, Virgílio Noya. “Das Estradas Persas às Rodovias da Informação” in Heloíza Matos 
(org.). Scritta, SP, 1994. 
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