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Resumo

O presente artigo pretende avaliar a cobertura jornalística, nos principais jornais e revistas
nacionais,  em  2011,  ano  do  centenário  de  Marshall  McLuhan.  Do  referencial  teórico
constam  os  seguintes  conceitos:  pensamento  mcluhaninano,  novas  tecnologias,  cultura,
notícia e critérios de noticiabilidade. A metodologia de pesquisa inclui técnicas de pesquisa
bibliográfica,  estudo  de  caso,  análise  documental  e  de  conteúdo.  Os  resultados  desta
iniciativa  indicam que,  diante  da profundidade e  importância  dos  estudos de McLuhan,
considera-se a possibilidade de que a formação dos profissionais no mercado em 2011 não
tenha sido contemplada com estudos referentes ao teórico canadense, justificando assim
essa  lacuna  na  mídia  impressa  brasileira  `a  epoca,  a  despeito  do  reconhecimento  da
relevância e atualidade da obra de Marshall McLuhan.
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O projeto  Um  estudo  de  caso  sobre  a  cobertura  jornalística  do  centenário  de

Marshall  McLuhan,  realizado  no  ano  de  2013,  buscou  analisar  de  que  forma  a  mídia

impressa brasileira  noticiou os cem anos do teórico  canadense,  comemorado no ano de

2011.  Assim sendo,  o  objetivo  geral  desse  trabalho  é  avaliar  como  a  grande imprensa

brasileira tratou o centenário de Marshall McLuhan, tomando como objeto de pesquisa os

principais diários impressos do país e as revistas de interesse geral. Para tanto foi necessário

identificar,  no  panorama  da  grande  imprensa  (diários  impressos  e  revistas  de  interesse

geral), os jornais e revistas que deram maior destaque ao centenário de McLuhan; verificar

a abordagem dada às matérias sobre o centenário de McLuhan; investigar se o foco das

matérias foi centrado na vida do autor, em suas ideias, ou em algum tema mais específico e

analisar a imagem construída de Marshall McLuhan em relação ao seu pensamento.

A  problematização  desta  pesquisa  focaliza  a  maneira  como  foi  abordado  o

centenário  de  McLuhan,  em  determinados  jornais  e  revistas,  bem  como  a  imagem

construída do pensador e de seu legado teórico para o campo da Comunicação Social. Dessa

forma,  o  objeto  desta  pesquisa  é  formado  pelo  conjunto  das  matérias  jornalísticas

analisadas, que foram extraídas das versões online dos veículos: Folha de São Paulo, Carta

Capital, Veja, Época, Estado de São Paulo e O Globo.

Primeiramente,  é importante remeter o pensamento de Marshall McLuhan para o

campo das Teorias da Comunicação. É importante destacar o pioneirismo e a importância

do pensamento de McLuhan para o campo da Comunicação Social, uma vez que o teórico

canadense teve uma percepção singular acerca dos meios de comunicação e das influências

sociais impulsionadas pelos mesmos.

Suas  teorias  e  aforismos,  embora  formulados  entre  as  décadas  de  50  e  80,

adquiriram  status  de  atemporais,  sendo  perfeitamente  aplicáveis  e  cabíveis  na  era

eletrônica.

Apesar  do  pioneirismo  de  McLuhan,  ele  sofreu  inúmeras  críticas  por  parte  de

pensadores e teóricos contemporâneos, que o acusaram de uma suposta ausência de rigor

científico em suas teorias. Além disso, o período em que seus conceitos foram expostos

estava inserido no contexto da contracultura e da consequente repulsa às tecnologias. Assim

sendo,  ao  defender  que  as  tecnologias  alteram  radicalmente  e  de  maneira  positiva  a

sociedade, criou-se uma aversão às suas ideias.

A partir  do  surgimento  da  internet  e  da  consequente  adequação  do pensamento

mcluhaniano  aos  novos  horizontes  comunicacionais,  as  obras  do  teórico  vêm  sendo
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revisitadas;  contudo,  ainda  são  raros  e  quase  inexistentes  os  trabalhos  acadêmicos  que

visam  á  análise  das  concepções  do  teórico  canadense.  Até  mesmo  nas  disciplinas  e

discussões de Teorias da Comunicação, a ausência de um estudo amplo e denso sobre a

importante produção intelectual de McLuhan se mostra latente.

O centenário é notícia

Segundo a Associação Nacional de Jornais (www.anj.org.br), acessado em 10 de

abril de 2012, o  número de jornais diários brasileiros no ano de 2010 foi de 652. Devido a

essa grande quantidade de jornais em circulação, seria inviável realizar a pesquisa com um

objeto tão vasto, ao longo de 12 meses. Sendo assim, optou-se por selecionar como amostra

de pesquisa os formatos digitais dos jornais diários impressos de maior circulação no país –

Folha  de  São  Paulo,  O  Globo  e  Estado  de  São  Paulo,  conforme  dados  do  Instituto

Verificador  de  Circulação  (IVC).  Quanto  às  revistas  de  interesse  geral,  as  quatro  que

estavam consolidadas no Brasil eram: Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital.  

Após  a  organização  do  material  coletado,  constatou-se  que,  das  21  matérias

jornalísticas  encontradas,  seis foram publicadas no jornal Folha de São Paulo;  oito,  no

jornal  O  Globo  e  duas  no  Estado  de  São  Paulo.  Entre  as  revistas  escolhidas,  a  Veja

apresentou uma publicação,  enquanto  a  Época  e  a  Carta  Capital  publicaram duas.  Não

foram observadas matérias referentes a McLuhan na revista IstoÉ.  

A metodologia em detalhe 

A metodologia  de pesquisa do presente projeto apresenta um caráter  qualitativo,

uma vez que se apoia nos índices numéricos, para  permitir identificar tendências sobre a

imagem de McLuhan e de sua obra, assim como a contribuição desse autor para o campo da

Comunicação Social, de forma mais específica. Portanto, a análise que foi feita do conteúdo

pesquisado teve como objetivo maior identificar interpretações, opiniões, críticas sobre esse

estudioso e seu trabalho. A partir desses tipos de textos jornalísticos, pretendeu-se chegar a

algumas considerações sobre o tratamento recebido por McLuhan e sua obra por parte da

mídia brasileira.

Diante da seleção em foco, a metodologia escolhida para o presente projeto foi o

estudo de caso. Esse método foi escolhido para realização desta pesquisa devido à natureza

do  objeto,  bem  como  da  amostra  indicada,  que  permitiu  o  desenvolvimento  de  uma

investigação que apontou tendências a partir dos números apresentados sobre as matérias
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relacionadas  ao tratamento  do centenário  do teórico  canadense  Marshall  McLuhan pela

mídia brasileira, no ano de 2011, aliada às possíveis causas das evidências encontradas.

A  técnica  de  coleta  de  dados  utilizada  neste  trabalho  baseou-se  na  pesquisa

bibliográfica,  realizada  a  partir  da  leitura  dos  livros  e  artigos  científicos  necessários  à

composição  da  revisão  de  literatura  da  pesquisa,  ou  seja,  os  conceitos  relativos  ao

pensamento teórico de Marshall McLuhan e suas contribuições para a Comunicação:  novas

tecnologias, notícia, critérios de noticiabilidade e cultura. Também fez parte da pesquisa

bibliográfica o processo de seleção e coleta de todos os materiais publicados, nos formatos

digitais  dos  jornais  e  revistas  selecionados  para  análise,  sobre  o  teórico  canadense

McLuhan. Feita a seleção de materiais sobre o teórico, passou-se à análise de conteúdo.

Desta forma, no presente projeto, analisamos os conteúdos das  notícias publicadas

sobre McLuhan nos jornais selecionados para a pesquisa.

Vitrine conceitual

Pensamento mcluhaniano: O pensamento de Marshall McLuhan e suas contribuições 

para o campo da Comunicação.

O tom coloquial desse estudioso canadense, temperado com uma dose especial de

humor, tem um papel funcional em sua maneira de ler a realidade: “Ele sempre recorre a

uma  piada  para  explicar  o  conteúdo  de  suas  formulações  e  até  mesmo  para  provocar,

polemizar, ironizar”, define Irene Machado, em palestra na UnB em novembro de 2011. 

Tais expressões constituem um chamado à participação do leitor/audiência, pelo fato

de desenvolver um tom dialógico envolvente no qual chistes materializam um discurso em

que os agentes comunicacionais se confundem e trocam de papéis de forma contínua, por

compartilharem o mesmo foco, tal como nas redes sociais. Essas piadas e/ou chistes operam

da mesma forma no ciberespaço,  consolidando um ambiente  de ideias/pensamentos  em

constante construção/reelaboração, o que ratifica a atualidade do pensamento mcluhaniano,

a despeito de terem sido apresentados muito antes do surgimento da Internet. 

Essa ambiência criada por tais chistes/piadas parece ser fundamental para que se

compreenda o conceito mcluhaniano de aldeia global. Adicionalmente, Machado acredita

que tais  recursos  de  linguagem ativam percepções/leituras  da  realidade  que  remetem a

dimensões  culturais  mais  profundas  de  sua  mensagem.  Na  verdade,  tais  piadas/chistes

parecem ter nascido a partir do estabelecimento da relação entre qualquer figura (elemento)
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e  o  fundo  (contexto)  no  qual  se  manifesta,  o  que  possibilita  o  contato  com  aspectos

inesperados e negligenciados de fenômenos comunicacionais. 

McLuhan reconta a história dos meios de comunicação a partir das transformações

culturais,  isto  é,  dos  efeitos  no  modo  de  se  tratar  as  informações  representativas  das

percepções em diferentes contextos.  Considerando que é por intermédio do efeito que o

meio se define, McLuhan formula a hipótese dos meios como extensão do homem. 

O teórico canadense entende que o modo de produção de uma informação interfere

na maneira pela qual a própria informação é percebida e compreendida culturalmente. Por

isso, a tecnologia, para ele, constitui um processo de significação da linguagem, enquanto o

efeito configura-se como o “instrumento de se transformar a informação em linguagem e

esta, em veículo de percepção e de conhecimento”, reitera Machado. 

Dentro da atualidade da sua obra, e nessa história dos meios, a partir do ponto de

vista  de  Marshall  McLuhan,  os  agentes  comunicacionais  são  considerados  sujeitos

interpretantes dos processos transformadores da informação na mensagem. Assim sendo, e

considerando  o  sentido  semiótico  do  termo,  tais  agentes  são  capazes  de  transformar  a

mensagem, agregando valor cultural à informação, sempre que em novo contexto, no qual

os efeitos promovem novas, simultâneas e multiplicadoras interações sociais, como em um

processo viral. A experiência das redes sociais prova a natureza visionária do pensamento

desse  estudioso  canadense,  bem distante  do  determinismo  tecnológico  questionado  por

tantos. 

Notícia

A definição de notícia possui um caráter misto e mais complexo do que o tido pelo

senso comum de que seria apenas o relato dos fatos, isto é, uma maneira de informar à

população o que acontece ao seu redor e no mundo.

O  ex-jornalista  e  sociólogo  Robert  Park  acredita  que  a  função  das  notícias  é

informar  o  público  sobre  o  que  acontece  ao  seu  redor,  para  que  este  construa  uma

identidade comum à do seu grupo, permitindo, assim, que o indivíduo tome decisões de

acordo com as informações que recebe.

De qualquer maneira, o interesse por esse estudo sobre notícias é crescente, pois a

importância  da  informação  é  reconhecida  mundialmente.  As  pessoas  se  tornaram

dependentes dos noticiários, dos jornais e da Internet para que possam saber o que acontece

no mundo  a  qualquer  momento,  já  que  passam por  um avanço tecnológico  em que as

informações ultrapassam os limites do tempo e do espaço. Diante disso, pretende-se, neste
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artigo, discutir o conceito de notícia, para que se possa analisar com clareza as matérias

publicadas sobre Marshall McLuhan, durante o ano do seu centenário.

Cultura

Desde a  antiguidade,  inúmeros  filósofos  e  intelectuais  vêm tentando  atribuir  um

significado ao termo “cultura” que faça sentido. Roque de Barros Laraia discute em seu

livro Cultura - um conceito antropológico como o conceito de cultura foi se lapidando ao

longo do tempo. Ao discorrer sobre o determinismo biológico, ele afirma que muitas teorias

ressaltam que o fator biológico define a cultura de um grupo social. Contudo, mostra que

não há interferência biológica quando se fala de cultura dentro do seu campo de trabalho.

Frisa que o ser humano passa por um processo de endoculturação, pois

(…) o comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um processo

que chamamos de endoculturação. Um menino e uma menina agem diferentemente

não  em  função  dos  seus  hormônios,  mas  em  decorrência  de  uma  educação

diferenciada. (Roque de Barros, 2009, p.19 e 20)

Roque de Barros acredita que o determinismo geográfico não interfere na cultura de

um povo,  sendo possível  dois  povos de  culturas  muito  diferentes  habitarem regiões  de

climas  semelhantes,  tais  como  os  esquimós  e  os  lapões.  Assim sendo,  Laraia  concebe

cultura como o padrão de comportamentos de um povo, transmitido por gerações. Constitui,

então,  um  conjunto  de  modos  de  vida  que  inclui  influências  políticas,  econômicas,

religiosas, dentre outras.

Neste artigo, pretende-se discutir a questão da cultura e como ela está interligada

com as teorias de McLuhan, principalmente no seu mais conhecido aforismo - “o meio é a

mensagem”. Além disso, destaca-se, também, a maneira como a cultura será considerada

nas notícias a serem analisadas sobre o autor.

Aplicando a metodologia 

Critérios de análise para as notícias do centenário de McLuhan

Com o objetivo de organizar  e sistematizar  as informações  coletadas  a  partir  da

análise do conteúdo escolhido, foram criadas quatro categorias, sob as quais as notícias e

reportagens foram classificadas: Centenário de Marshall McLuhan, Menções superficiais

sobre McLuhan, reflexões ou aparições sobre McLuhan e seu trabalho, bem como Notícias

sobre o trabalho e/ou vida de Marshall McLuhan.
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Para justificar essas categorias, buscou-se o embasamento no referencial teórico do

trabalho, que apresenta os seguintes conceitos: critérios de noticiabilidade, cultura, novas

tecnologias e pensamento mcluhaniano.

Contudo, não só nos critérios  de escolhas  de notícias  se baseia  essa classe,  mas

também na ideia de desenvolvimento das novas tecnologias. Ou seja, dada a dependência da

sociedade atual desses artefatos tecnológicos, tem-se buscado estudar como esses aparelhos

mudam e condicionam a vida dos indivíduos. Nesse sentido, marcar o centenário de um

estudioso que há décadas já previa o advento dessas ferramentas é de suma importância,

principalmente pelo fato de que McLuhan já previa que o conjunto dessas novas tecnologias

teria condições de criar ambientes comunicacionais em que interações,  relacionamento e

interferências teceriam um novo fazer comunicativo. Mais que meios de comunicação, as

novas tecnologias constituem redutos de práticas comunicativas.

Em termos de cultura, apesar das diferenças entre época de atuação e costumes entre

McLuhan e a geração brasileira atual, nota-se e fundamenta-se a importância sócio-cultural

do centenário do filósofo e da sua divulgação. Além disso, sua formação no campo das

Letras emprestou-lhe condições de transitar,  com leveza,  entre literatos  e artistas,  como

James Joyce, Ezra Pound, Windham Lewis, T.S. Elliot, que, em suas obras, destacavam a

cultura de uma época a partir de enredos universalmente reconhecidos, tanto pelo conteúdo

cultural em si mesmo, quanto pela forma. Essas várias formas de expressão, com as quais

McLuhan  gostava  de  dialogar,  a  partir  de  ícones  daquele  tempo,  facilitaram-lhe  a

aproximação com o campo das artes a tal ponto que o autor considerava as obras de arte

como meios de comunicação, assim como os meios de comunicação se tornavam obras de

arte quando ficavam tecnicamente obsoletos. A categoria das “Menções Superficiais” sobre

McLuhan foi escolhida com o propósito de mostrar a importância dos estudos do autor. As

matérias  assim  classificadas  não  pretendem  apresentar  informações  acerca  do  seu

centenário. Foi criada em razão de, a partir dos critérios de noticiabilidade, evidenciar que

McLuhan é lembrado, em determinados temas, pelos veículos de comunicação, ainda que

de forma superficial. Observa-se, nesse tipo de matéria, o reconhecimento da relevância do

estudioso.

Baseou-se também nas novas tecnologias para ratificar essa categoria. Nesse âmbito,

é notável a importância dos estudos de McLuhan, superficialmente conhecidos a partir de

chistes  ou  aforismos.  Assim  sendo,  como  peculiaridade  dessa  subdivisão,  em seu  tom
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superficial, é clara a redução das ideias do estudioso, principalmente, em dois aforismos: “o

meio é a mensagem” e “aldeia global”.

A escolha  da categoria  “Reflexões  ou aparições  sobre McLuhan e seu trabalho”

justifica-se a partir dos critérios de noticiabilidade, os quais intensificam a relevância e a

aproximação com o público com base na escolha dos temas das matérias envolvidas nessa

classe.

Nessa subdivisão, também se destacam, como justificativas, as novas tecnologias e a

importância  de McLuhan nessa área.  Apesar  do reducionismo que se pode perceber  no

pensamento  mcluhaniano,  que induz ao determinismo tecnológico,  não se pode negar a

atualidade desses conhecimentos.

Mais uma vez, também, por intermédio das novas tecnologias, se faz defesa desta

categoria. Nessa classe, observa-se que o trabalho de McLuhan é mostrado intimamente

relacionado com o estudo dos aparatos tecnológicos, fato que lhe conferiu até mesmo o

clichê de determinista tecnológico.

Em relação ao conceito de cultura, nesta classe, também se intensifica a ideia de

importantes  distinções  culturais  entre  hemisfério  norte  e  hemisfério  sul.  Esse

distanciamento é percebido levando-se em conta a superficialidade com que os estudos de

McLuhan foram tratados, desconsiderando-se a preocupação de McLuhan com os diferentes

modos de operação dos media, em ambientes diferentes.

 

Os critérios de noticiabilidade nas notícias de McLuhan  

Ao se analisar as notícias vinculadas a McLuhan, publicadas em 2011, observa-se

que  é  possível  que  elas  tenham  sido  pautadas  a  partir  dos  seguintes  critérios  de

noticiabilidade: 

 Centenário de McLuhan: por ser o ano do centenário,  as notícias dessa categoria

apresentam,  antes  de tudo,  o caráter  de atualidade  e  da importância  histórica  do

autor;

 O critério Atualidade, quando utilizado como fator de seleção de notícias, revela o

tom factual das mesmas.  Sendo assim, é perceptível que as notícias  selecionadas

nesta categoria tenham sido escolhidas pelos seus veículos de comunicação pelo fato

de  apresentarem temas  relacionados  a  uma  determinada  época  (a  celebração  do

centenário). Como as matérias trataram de divulgar o centenário de McLuhan, sua

publicação no ano do evento não as caracteriza como matérias frias. 
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Dentre  tantas  notícias  possíveis,  ao  se  observar  a  escolha  pelo  centenário  de

Marshall McLuhan, é notável que essa seleção tenha sido feita com base no caráter atual e

novo que essa matéria  traria  para os espectadores,  ao destacar  como figura principal  o

teórico  canadense,  bem  como  sua  relevância  histórica  para  o  campo  da  Comunicação

Social. Isso pode ser comprovado ao se analisar a obra deixada pelo estudioso, que, ainda

que tenha sido concebida há algumas décadas,  continua atual  no cenário das teorias  da

Comunicação Social. Como exemplo, merece destaque o fato de que o conhecimento do

autor e sua obra tenham sido evocados nas avaliações do ENADE 2012. 

 Menções superficiais sobre McLuhan: apesar de cada notícia estar ligada a assuntos

diferentes entre si, o critério atualidade, frente aos temas abordados, está inserido

além do possível interesse que os assuntos despertariam nos leitores. 

A  atualidade  das  notícias  classificadas  nessa  categoria,  apesar  de  apresentarem

temas diversificados, faz-se notar na escolha desses assuntos: a maioria deles apresentam

textos ligados à tecnologia, referindo-se a elementos de hardware, ou às novas modalidades

de compartilhamento de informação, levando-se em conta as redes sociais e o ambiente

criado pelas novas tecnologias, que parece estarem presentes em todos os setores da vida, a

despeito do conhecimento e intimidade dos possíveis usuários. 

Outras matérias citam McLuhan a partir do seu aforismo “o mundo é uma aldeia

global”, reafirmando a ideia de que, a partir dos aparatos eletrônicos, todo o universo está

interligado,  tornando  interdependentes  campos  de  produção  cujas  interligações  não

pareciam  ser  tão  visíveis  antes  do  reconhecimento  desse  novo  mosaico  criado  pelas

tecnologias  de informação e comunicação.  Merece destaque nesse panorama a perda da

privacidade,  a partir do momento em que as vidas e os fazeres cotidianos passam a ser

divulgados continuamente nas redes sociais, transformando cada usuário em vigilante dos

parceiros que transitam no ciberespaço, e vice-versa. 

Além disso, não se poderia deixar de mencionar as identidades que se multiplicam

tanto quanto os ambientes nos quais os internautas circulam. Por isso, cada usuário se torna

múltiplo, dependendo dos diversos fóruns pelos quais transita. 

 Reflexões sobre trabalho e obra de McLuhan: nessa categoria, as notícias, apesar de

suas  diferenças,  tratam,  de  forma geral,  de assuntos  ligados à  tecnologia.  Sendo

assim, é colocado em prática o critério de atualidade e proximidade cultural - já que

vivemos  uma  época  em que  assuntos  ligados  a  avanços  tecnológicos  despertam

interesse dos variados tipos de público. 
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Nesta  categoria,  as  notícias,  ainda  que  nem  todas  sejam  caracterizadas  como

“quentes”,  ou  seja,  que  precisam ser  publicadas  com rapidez  por  apresentarem caráter

extremamente  factual,  podem ser  todas  inseridas  no  critério  atualidade.  Mais  do  que  a

factualidade,  a  atualidade  aqui  está  relacionada  aos  tipos  de  temas  tratados.  Todas  as

notícias, de alguma forma, evocam as novas tecnologias e seus usos. Além da atualidade

que esse tema apresenta, é notável também a proximidade cultural que ele proporciona.  

Assuntos  que  promovem  proximidade  com  o  modo  de  vida,  possuem  caráter

bastante  noticiável  no  meio  jornalístico,  principalmente  quando,  nas  redes  sociais,

diferentes usuários em países diversos exibem os mesmos problemas pessoais, os mesmos

desejos e sonhos de vida, além de suas ambições, a despeito da classe social a que pertence.

As novas tecnologias - na medida em que são cada vez mais usadas e por um número maior

de  pessoas,  em diferentes  faixas  etárias  e  poder  econômico  -  despertam a  atenção  dos

cidadãos. Notícias que abordam esse tema, ainda que de forma superficial, promovem essa

aproximação com o espectador, pois falam de assuntos que estão presentes na rotina dos

consumidores desses veículos de comunicação. 

 Notícias sobre trabalho e/ou vida de McLuhan: nessa categoria, só há uma matéria.

Ao abordar um tema sobre livros e internet, a revista coloca em pauta um assunto

extremamente  atual,  evidenciando  o  critério  de  atualidade,  além,  também,  da

questão da proximidade cultural.

Apesar de apresentar apenas uma notícia, nessa categoria também é perceptível a

atualidade do assunto abordado. A Revista Época, ao publicar uma matéria que tratava da

dualidade entre livros impressos e em formatos digitais, mostra que está inserida, através

das suas publicações, nos assuntos colocados em pauta nas rodas de conversa. Além disso,

justamente  por  apresentar  um  assunto  que  vem  sendo  tema  recorrente,  promove

proximidade cultural com o leitor, ao mencionar o destaque que a imprensa recebe nessa

obra de McLuhan, principalmente ao caracterizá-la como um meio de comunicação que

atua de forma consistente, apesar das diferenças de papel no Ocidente e no Oriente. 

Isso quer dizer que a mesma imprensa que no Oriente atua de forma prioritária como

guardiã de uma cultura e seus valores tradicionais, recebe no Ocidente, além dessa função, a

de projetar para o futuro a humanidade, em busca de toda sorte de avanços científicos e

sociais. 

Análise geral
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A partir da análise das notícias selecionadas, observou-se que, apesar das diferenças

de  temas  abordados,  todas  apresentavam  como  característica  comum  o  critério  de

noticiabilidade. As  21  matérias  apresentadas  disponibilizaram,  principalmente,  assuntos

ligados às novas tecnologias e seus usos. 

O critério Atualidade é importante enquanto motivador de escolha de determinado

assunto para transformá-lo em notícia,  já que associa-se ao fato de os consumidores de

veículos  de comunicação  buscarem,  nesses  produtos,  novidades  e  assuntos  que  estejam

envolvidos  com seu cotidiano.  Baseando-se nessa ideia,  e  considerando as  notícias  que

foram divulgadas em 2011 com o objetivo de noticiar o centenário de McLuhan, é notável

que,  naquele  momento,  as  comemorações  do  centenário  estavam inseridas  na  ideia  de

atualidade. 

Tendo em vista que todas as notícias estavam associadas, ainda que muitas de forma

superficial,  ao nome de McLuhan e apresentaram o critério atualidade, é notável que os

estudos do canadense,  ainda  que  desenvolvidos  há algumas  décadas,  apresentam,  ainda

hoje, caráter atual.  No uso das novas tecnologias e nas diversas formas de se utilizar a

comunicação, os conhecimentos transmitidos por McLuhan podem ainda ser considerados. 

Resultados 

Apesar da importância de Marshall McLuhan para os estudos da Comunicação, seu

nome, dentro do universo de pesquisa selecionado, só aparece em 21 notícias, em 2011, ano

do seu centenário. 

Para  que  um  fato  se  torne  notícia  e  mereça  um  espaço  em  um  veículo  de

comunicação,  ele  deve despertar  algum tipo de interesse no espectador.  A identificação

desses fatos como noticiáveis passa por uma seleção política, tendo em vista que, em geral,

devem seguir a linha editorial  da publicação na qual será publicada. Ao manifestar essa

tendência, a matéria passa a fazer parte de um conjunto editorial de notícias que exibem

determinada fidelidade a algumas pessoas e instituições (anunciantes e patrocinadores), que

vão constituir os elementos balizadores que sinalizam a favor de uma censura econômica. 

Paralelamente, em cada empresa de comunicação, existe uma série de fatores que

justificam a preferência  por publicar  determinados fatos,  em detrimento de outros. Essa

preferência  reflete  a  tendência  da  linha  editorial  desse  grupo,  por  meio  dos  chamados

critérios  de  noticiabilidade.  Além  disso,  entre  esse  fatores,  tem-se  a  escolha  dos

profissionais que lá trabalham, os quais carregam consigo bagagens prévias de vida aliadas
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a uma formação  acadêmica  (ou não),  que pode facilitar  ou dificultar  a  visualização  de

temáticas ligadas ao centenário de McLuhan. 

Sendo assim, diante da importância dos estudos de McLuhan e de sua capacidade de

vislumbrar,  há décadas,  a virtualidade  que permeia  a vida das  pessoas na atualidade,  a

pouca visibilidade que a mídia brasileira deu a ele durante o ano de comemoração de seu

centenário  pode  estar  associada  não  só  à  seleção  política  da  notícia,  como  também  à

formação  dos  profissionais  de  comunicação.  A  depender  da  natureza  do  conteúdo  das

disciplinas às quais esteve exposto, esse profissional identificará o teórico canadense como

uma personalidade no campo da comunicação e que, portanto, merece um espaço ou não. 

Considerações & Perspectivas 

De acordo com o referencial teórico da pesquisa, bem como seu objeto e análise,

constatou-se  que,  em 2011,  ano  de  centenário  de  McLuhan,  os  veículos  de  circulação

nacional observados pouco noticiaram sobre o evento. Além disso, as matérias jornalísticas

que não deram destaque para o Centenário, mas apenas para o nome de Marshall McLuhan

e sua obra,  o fizeram de forma superficial,  reduzindo, muitas  vezes,  a profundidade do

trabalho do estudioso a aforismos amplamente divulgados pela mídia desde a década de 80. 

Percebeu-se que a transformação de um fato em notícia passa por critérios políticos

de seleção, ou seja, os editores dos veículos de comunicação selecionam os fatos a serem

publicados. Além disso, existe a influência dos patrocinadores nessa escolha, pautando o

conteúdo dos jornais de forma a terem seus interesses econômicos preservados e/ou até

mesmo alavancados por conteúdos dirigidos para a criação de necessidades. Esse composto

fundamenta a implementação de mecanismos de censura econômica vigorosos e, ao mesmo

tempo sutis,  já  que se valem de técnicas  subliminares  em ato  no processo de redação,

diagramação e divulgação de informações. 

A escolha das notícias em que o nome de McLuhan era citado foram submetidas,

assim como todas as outras, aos rigores dos critérios de noticiabilidade, evidenciando assim

a recorrência do critério “atualidade”. Entretanto, apesar da atualidade e importância dos

estudos de Marshall McLuhan, percebeu-se que, no ano de 2011, nos veículos analisados,

foram publicadas apenas 21 notícias. 

Ao se fazer uma análise, ainda que superficial, da trajetória de Marshall McLuhan,

nota-se que sua formação acadêmica iniciou-se no campo das Letras. McLuhan se formou
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em Literatura Inglesa, pela Universidade de Manitoba, no Canadá. Posteriormente, tornou-

se filósofo. 

Marshall McLuhan escreveu várias obras mostrando como os meios de comunicação

ultrapassam a visão comum de que estão todos ligados às novas tecnologias. Em A Galáxia

de Gutemberg, ele revela o alfabeto como um elo de comunicação. Além disso, explica as

diferenças  entre  os  alfabetos  ocidental  e  oriental.  No  Ocidente,  usamos  letras,  que,

separadas, não têm significado, mas se agrupadas, formam mensagens. Já no Oriente, os

símbolos têm significados agrupados ou isolados. 

Todos  esses  estudos  só  foram  possíveis  graças  à  sua  formação  em  Letras.  O

estudioso ficou conhecido pelos seus aforismos, como "o mundo é uma aldeia global" e "o

meio é a mensagem".  McLuhan se utilizava deles para poder explicar  suas teorias.  Por

participar de vários programas televisivos e, consciente de que nesse meio de comunicação

o tempo era pequeno para explicar com profundidade suas teorias, o canadense se utilizava

dos aforismos para apresentar  seus estudos.  Assim,  ficou conhecido justamente por sua

estratégia  de  comunicação,  razão  pela  qual,  para  muitos,  seus  estudos  se  reduzem aos

aforismos universalmente conhecidos.

Diante desse cenário  e da profundidade e importância  dos estudos de McLuhan,

considera-se a possibilidade de que a formação dos profissionais atualmente no mercado do

jornalismo não tenha sido contemplada com estudos mais aprofundados sobre o teórico

canadense, justificando assim essa lacuna na mídia impressa brasileira em 2011, a despeito

do reconhecimento da relevância da obra de Marshall McLuhan na contemporaneidade. Por

isso mesmo, muitas vezes, desconhecem a importância de seus estudos para o campo da

Comunicação Social.

Assim sendo, os resultados dessa pesquisa propõem condições para que uma nova

pesquisa  se  inicie  a  fim  de  verificar  as  repercussões  do  centenário  desse  teórico  na

Academia  Brasileira,  por onde,  imagina-se,  os profissionais  de jornalismo em exercício

durante o ano de 2011 tenham circulado.
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