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Resumen 

En este artículo se refiere a dos características importantes del pensamiento y de la 
obra de Marshall McLuhan: su concepción de humanismo, articulado en el concepto de 
extensión y electricidad, y su análisis de la influencia de los medios de comunicación 
sobre la condición habitativa. A partir de su concepto de aldea global y su idea de la 
ciudad como "la extensión de los mecanismos de control de control térmico," 
encontramos elementos suficientes para construir una perspectiva diferente del 
humanismo, no ontológica y centrado en sí mismo, sino relacional y el diálogo com las 
tecnologías, los medios de comunicación y las territoritadades cruzadas por los 
circuitos informativos. 

Palabras clave: McLuhan; los medios de comunicación; formas de comunicación del 
habitar; humanismo. 

Resumo  

Este artigo aborda duas importantes características do pensamento e da obra de 
Marshall McLuhan: a sua concepção de humanismo, articulada ao conceito de 
extensão e de eletricidade, e a sua análise sobre a influência da mídia na condição 
habitativa. Partindo do seu conceito de aldeia global e da sua ideia de cidade como 
“extensão dos mecanismos corporais de controle térmico”, encontramos elementos 
suficientes para a construção de uma outra perspectiva de humanismo, não mais 
ontológica e autocentrada, mas relacional e em diálogo com as tecnologias, os meios 
de comunicação e as territorialidades atravessadas pelos circuitos informativos.  

Palavras-chave: McLuhan; meios de comunicação; formas comunicativa do habitar; 
humanismo.  

Abstract 

This article addresses two important characteristics of thought and work of Marshall 
McLuhan: his conception of humanism, articulated in the concept of extension and 
electricity, and his analysis of the influence of media on the condition of dwelling. 
From your concept of global village and its idea of the city as "extension of the 
mechanisms of body temperature control," we find sufficient evidence to build a 
different perspective of humanism, no more ontological and self-centered, but 
relational and dialogue with technologies, media and the territoritalities crossed by 
circuits informative. 
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The new electronic interdependence recreated the world in the image of a global village 

Marshall McLuhan 

1. McLhuan e a questão da não instrumentalidade dos meios em âmbito cientifico  
  

 Em vários momentos da história assistimos a momentos de rupturas e de 
inovação que significaram não somente a mudança de um paradigma e de um sistema 
cognitivo, mas a abertura de novos horizontes, que projetaram a humanidade para além 
de si mesma, delineando novos desafios e novas ambições. A ideia da periódica 
sucessão de revoluções científicas, elaborada por T. Khun (1998), como já conhecida, 
atribui às tais transformações uma essência não evolutiva, prevalecendo uma mudança  
de paradigma e uma ruptura epistêmica que periodicamente alteram o conhecimento 
humano e a ciência.  

Desde os relatos matemáticos das observações de Galileu, a ordem mecânica de 
Newton e o perspectivismo de Einstein, mostram-se as evidências desses momentos de 
passagem de um paradigma, historicamente consolidado e reconhecido, para um outro, 
ainda em busca de consolidação e de consenso, que somente com o decorrer do tempo 
poderá obter reconhecimento. Desacreditada no começo, criticada e perseguida na sua 
primeira fase de difusão, a nova perspectiva encontrará seu reconhecimento, em muitos 
casos, bem depois da morte dos seus idealizadores. Foi assim, também, o destino da 
obra de Marshall McLuhan, profeta incompreendido, sobretudo na América Latina, 
num contexto onde por motivos políticos, sociais e de censura explícita, não existia, na 
metade do século XX, as condições para uma análise objetiva e distanciada de sua 
obra.   

 Hoje, com mais destaque, sobretudo, devido à difusão da comunicação digital 
em redes interativas e por causa das comemorações  de seu 100º aniversario, inúmeros 
eventos multiplicaram-se nas universidades do  mundo inteiro, testemunhando a 
importância e a fertilidade de seu pensamento. Mas não é apenas a condição de 
reconhecimento póstumo a acuminar o destino do pensamento de M. McLuhan como 
àquele de Galileo,  Einstein e de outros cientistas e pensadores inovadores, existem 
mais razões, que apontam para algumas características que ocorrem a cada quebra de 
paradigma e a cada ruptura cognitiva.  

 Em primeiro lugar, a alteração linguística que se exige a cada revolução 
científica e que marcou, em diversas formas, a explicação dos protagonistas de tais 
revoluções. Assim como Galileu distinguia os filósofos que se exprimiam através da 
linguagem das palavras e àqueles que se exprimiam através da linguagem matemática 
–  reconhecendo-se entre estes últimos – M. McLuhan, teórico da eletricidade, exprime 
suas teorias em diversos formatos, misturando textos escritos com as imagens através 
da sua colaboração com o designer Quentin Fiore, com o qual irá produzir uma 
original escritura dinâmica na tentativa de representar a transformação perceptiva da 
época moderna. Assim junto às ilustrações do livro The medium is the massage (1968) 
McLuhan, produzirá, também, um disco com leituras de trechos do livro e faixas de 
trecho musicais, expressão de uma consciência que o levava em busca de novas 
linguagens expressivas para a descrição das alterações provocadas pela eletricidade e 
pela nova cultura midiática.  

 Nesse sentido, se o seu estilo literário, que não se enquadrava nos cânones do 
formalismo acadêmico da época, o prejudicou num primeiro momento, tornando-o 
alvo de crítica, hoje, a sua linguagem breve e muitos dos seus aforismos, à luz das 
transformações tecno-comunicativa da época digital, são consideradas uma de suas 



contribuições mais interessantes. Ao por a questão com o seu próprio conceito em The 
Medium is the Message, McLuhan expõe a não instrumentalidade do meio e inaugura 
nas ciências sociais um novo olhar, comum a outros autores da Escola de Toronto, 
como  Eric A. Havelock e Harold Innis, a partir do qual a técnica e os meios passam a 
ser importantes para a construção do significado e da sua percepção e para a 
construção do social. Algo próximo da reflexão que na ciências exatas vinha se 
consolidando sobre o caráter não instrumental dos meios utilizados para a observação 
que lançaram uma nova luz sobre a relação com a técnica.  Uma estranha coincidência, 
mas que resulta somente hoje plenamente clara e que dá mais um mérito a obra do 
autor canadense.  

 A importância da  relação entre a tecnologia e o conhecimento desenvolve-se 
no interior da  ciência moderna, em seguida da reflexão sobre o caráter não imparcial e 
a importância dos instrumentos utilizados pelos cientistas para a observação. De fato  
toda a ciência moderna, resulta numa atividade desenvolvida em conjunto com os 
instrumentos tecnológicos de observação, que intervém no processo de construção e de 
concepção do objeto observado, alterando, como no caso da ciência galileana1,  a 
percepção e a compreensão dos fenômenos.  

 O caráter não instrumental dos meios e a não neutralidade dos instrumentos 
técnicos para observação na ciência é um argumento forte no interior da filosofia da 
ciência (Lakatos, T. Khun, Feyerband, etc.) o que inaugura, além de um conjunto de 
reflexões sobre a validez e o significado dos dados coletados, uma nova forma 
explicativa da relação entre o humano e mundo não humano (B. Latour, 1994). A 
introdução de uma nova técnica de observação e de novos instrumentos de medição, 
alterou, não apenas, a concepção sobre o sistema dos planetas (no caso de Galileu), 
mas a mesma forma de conhecer e de pesquisar. É este um aspecto importante que 
relaciona as nossas práticas cognitivas com os meios utilizados para a produção do 
conhecimento, aspecto este, que em diversos contextos (H. Maturana, N. Winer, G. 
Bateson, P. Levy, H. Flusser, D. Heisenbergh, A. Einstein, Thompson) e em épocas 
distintas, continuará marcando a reflexão sobre a ciência e o conhecimento. Longe, 
também, de ser uma percepção tecnocêntrica, a relação entre instrumentos técnicos de 
observação e a atividade científica mostra claramente a impossibilidade da separação e 
da permanência da concepção dialética homem/instrumento, no interior do processo 
cognitivo e de observação. Tal aspecto descreve a relação entre observador e 
instrumentos, não como a simples utilização de artefatos para a  medição e a 
comprovação de teorias prévias, mas como uma interação dinâmica e progressiva que 
leva o observador a dialogar com seus instrumentos, modificando, através da interação 
com os mesmos, as suas teorias e as suas concepções. 
 
2. O humanismo tecnológico  

 
É uma consideração superficial, embora muito difundida, considerar M. 

McLuhan um autor “tecno-utópico”, como vem sendo comumente chamado nas salas 
                                                        
1  De fato a relação entre Galileo e o telescópio é uma relação complexa, longe de poder ser 
pensada através de uma lógica instrumental. Se é, de fato,  Galileo a aperfeiçoar o novo instrumento de 
observação e a direcioná-lo para o céu, de outro lado são, também,  as possibilidades técnicas de visão 
do telescópio a proporcionar para o cientista o alcance de um outro tipo de visão que lhe permitiu a 
medição exatas e a observação de fenômenos, invisíveis a olho nu, isto é, em outra palavras que lhe 
proporcionaram a  visão de um outro universo. O universo observado com o telescópio apresenta-se 
como um universo distinto daquela concebido da ciência da época. 



de aulas, ou um “visionário integrado”, para utilizar a antiga terminologia criada por U. 
Eco, ao contrário, a sua obra apresenta hoje, em forma mais clara que no passado, todo 
o seu valor e a sua profundidade interpretativa.  

Na nossa época, marcada profundamente pelas transformações tecnológicas, uma 
de suas mais importantes contribuições é, sem dúvida, o conceito de extensão que nele 
revela, manifestando a desonestidade intelectual de alguns de seus acusadores, o seu 
espírito humanista. Pensar os meios de comunicação como extensão do homem e de 
seus sentidos, significa superar a linha uniforme e imaginária de pensamento,  própria  
da tradição da cultura ocidental,  que se estende de Platão até o estruturalismo, o 
existencialismo e as correntes filosóficas do séc. XX, mas sem com isso cair na 
constatação de seu oposto:  

 
Uns dos aspectos principais da era elétrica é que ela estabelece uma rede global que tem muito do 
caráter de nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central não é apenas uma rede 
elétrica; constitui um campo único e unificado da experiência. Como os biólogos apontam, o 
cérebro é o lugar de interação, onde todas as espécies de impressões e experiências se 
intercambiam e se traduzem, permitindo nos reagir ao mundo como um todo. (McLuhan, 2004, p. 
390)   
 
Em toda a obra do pensador canadense evidencia-se, não só o caráter ativo do 

indivíduo com relação à mídia, mas também o aspecto de uma interação dialógica que 
leva o autor, por um lado à critica da ideia de uma sociedade mecanizada e 
sistematicamente controlada, e por outro, a interdependência ativa, entre os indivíduos 
e suas extensões sensoriais. Será a partir de esta concepção que McLuhan proporá uma 
filosofia da história da percepção através das alterações dos meios de comunicação e 
dos instrumentos utilizados pela humanidade para se comunicar: “As sociedades 
sempre foram influenciadas mais pela natureza dos media, através dos quais os homens 
comunicam, do que pelo conteúdo da comunicação”(McLuhan, 1994, p. 85).  

Cabe aqui reconhecer, hoje, o mérito histórico de McLuhan ao nos proporcionar 
um caminho de reflexão sobre o humanismo que não termina numa concepção mítica, 
expressa pela condição autopoiética que representa o homem  como único artífice de 
suas transformações. O Humanismo Mcluhaniano configura-se como um humanismo 
tecnológico, estendido pelas suas próteses midiáticas que potencializam suas funções, 
introduzindo, ao mesmo tempo, processos de mudanças e alterações que impõe uma 
perspectiva não limitada à lógica instrumental: “Os efeitos da tecnologia não ocorrem 
aos níveis das opiniões e dos conceitos: eles se manifestam nas relações entre os 
sentidos e nas estruturas da percepção, num passo firme e sem qualquer resistência.” 
(Idem, p. 86). 

A relação estabelecida pelo autor canadense entre os indivíduos e as mídias, 
entre o homem e a técnica, longe de serem descritas em termos determinísticos ou 
lineares, resulta mais próxima de uma relação de reciprocidade, que pode ser 
expressada através dos conceitos elaborados por M. Bakhtin para analisar a experiência 
estética, por meio de um significado dialógico.  Embora escrita em outro contexto, cujo 
objetivo era  descrever a relação que se desenvolve entre um artista, um autor e sua 
obra, a sua análise ajuda a esclarecer a relação entre tecnologia e mente numa forma 
não dialética e, portanto, numa perspectiva próxima àquela proposta por McLuhan. O 
pressuposto do qual parte o raciocínio de Bakhtin é a recusa da perspectiva tradicional, 
segundo a qual a experiência seria a simples projeção do eu do artista no objeto a ser 
por ele criado (empatia). A tal condição, ele contrapõe o conceito de “exotopia”, que 
desloca a experiência estética do sujeito fora dele mesmo. A empatia e a exotopia 
manifestam duas relações entre sujeito e objeto inadequadas para a descrição do 



humanismo mcluhaniano que se baseia numa relação entre sujeito e objeto, sujeito e 
técnica, nem empática-instrumental, nem exotópica ou tecno-cêntrica. Ao contrário, é 
na interação e no diálogo que em McLuhan se desdobra a interação entre mídia e 
indivíduo. E será, portanto, no sentido da dialógica atribuído por Bakthin que   
encontramos  a forma  mais idônea de explicar a relação que McLuhan descreve entre 
sujeitos e mídia.  

A frase o “meio é a mensagem” deve ser interpretada nesta perspectiva como a 
expressão de uma relação de interdependência:  

 
A mídia é a mensagem. Isto apenas significa que as consequências sociais e pessoais de qualquer 
meio – ou seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos – constituem o resultado do novo 
estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nos mesmo. 
(McLuhan, 2004, p. 90).  
 
Na totalidade da obra de M. McLuhan o dinamismo da condição humana é o 

resultado das interações férteis com a tecnologia numa perspectiva dialógica que 
exclui tanto a concepção de reificação do sujeito, invadido e manipulado pela técnica, 
quanto àquela do uso instrumental da tecnologia, utilizada para a finalidade do sujeito. 
Ao contrário, a perspectiva mcluhaniana evidencia uma perspectiva filosófica de um 
humanismo estendido na técnica e ampliado por esta. Um humanismo eletrônico e 
depositário de um projeto inacabado, sujeito à mudança e às alterações de sua 
condição e, portanto, concebido não como “mônada”, proveniente de uma concepção 
ontológica, mas como entidade relacional, aberta e sujeita às mudanças e a um devir 
heteronímico historicamente documentado.  
 Deste ponto de vista, a concepção histórica oferecida por McLuhan pode ser 
pensada como a descrição de um processo hermenêutico e dialógico da relações de 
transformações da condição humana, a partir de um ponto de vista relacional que põe 
ênfase nas dinâmicas e nas relações com diversos atores e nas diversas entidades 
responsáveis pelo diálogo em plena realização da essência não auto-centrada do 
sujeito. A mídia e a técnica em McLuhan não somente contribuem para a percepção e 
a construção das nossas esferas cognitivas, mas, enquanto extensões dos nossos 
sentidos, realizam plenamente a nossa condição humana na época da eletricidade.  
  
 
3. O Habitar como prática comunicativa 
 

Um outro importante aspecto da obra do escritor canadense está presente na 
relação que ele estabelece entre a tecnologia da comunicação e a alteração da condição 
habitativa que decorre da ideia de extensão e o leva a descrever as formas de uma 
interação profícua entre indivíduo, mídia e territorialidade. A obra de W. Benjamin, 
havia de fato já estabelecido claramente uma ponte entre as tecnologias e a 
transformação da interação com o espaço e o território. Analisando as transformações 
dos espaços metropolitanos na Europa depois da revolução industrial e do advento do 
cinema e das mídias eletrônicas, Benjamin sublinha a interdependência dos novos 
espaços urbanos com as imagens cinematográficas:  

As nossas tavernas, as ruas das nossas metrópoles, os nossos escritórios e os nossos cômodos 
mobiliados, as nossas estações e as nossas fábricas pareciam fechar-se irremediavelmente. Então 
veio o cinema e com a dinamite dos décimos de segundo fez saltar este mundo como de um 
cárcere; assim nós somos agora capazes de empreender tranquilamente viagens aventureiras em 
meio às suas esparsas ruínas. Com o primeiro plano se dilata o espaço, com a retomada da câmera 
lenta se dilata o movimento (…). Compreende-se assim como a natureza que fala à câmera seja 
diferente daquela que fala ao olho (Benjamin, 1966, p. 123). 



Citando J. Joyce, que em Ulisses estabelece uma relação entre as estradas, os 
edifícios, os muros de uma cidade e as diversas partes do corpo, M. McLuhan define a 
habitação como uma extensão familiar, ou coletiva, da pele, cujo fim é aquele de reter 
e conservar calor e energia:“Se as roupas são uma extensão da pele que retêm e 
distribuem o nosso próprio calor e a nossa energia, a habitação é um meio coletivo para 
atingir o mesmo fim” (McLuhan, 1967, p. 144). 

Retomando a tese de Joyce, McLuhan pensa a moradia e a cidade como 
extensões espaciais do corpo e das suas funções: “A habitação é uma extensão dos 
mecanismos corporais de controle térmico, uma pele ou uma roupa coletiva. As 
cidades são extensões ainda mais amplas dos órgãos do corpo, que procuram satisfazer 
as necessidades dos grandes grupos” (Idem, p. 144).  

Mas será, sobretudo, analisando a distinção entre as culturas pré-literárias e 
aquelas já ligadas à escrita que o estudioso canadense colocará em relação as 
alterações perceptivas provocadas pela escrita como forma do habitar: 

 
O homem letrado e civilizado tende a restringir o espaço e a separar as funções, enquanto o 
homem tribal projeta livremente a forma do seu corpo para conter o universo. (...) Para o homem 
tribal e para a sociedade não-letrada, a habitação era uma imagem tanto do corpo quanto do 
universo. A construção da casa, com o seu braseiro e a sua lareira, era ritualmente associada ao 
ato da criação.(...). Tendo aceitado uma tecnologia analítica fragmentária, o homem letrado não 
encontra acesso às estruturas cósmicas tão facilmente quanto o homem tribal. Prefere os espaços 
separados e compartimentais ao cosmo aberto (Idem, p. 144).  

 
McLuhan continua na sua análise comparativa, afirmando que as habitações 

permanecem em forma circular até o advento do nomadismo, quando, isto é, o homem 
se especializa na organização do seu trabalho: “A casa ou o cômodo quadrado falam a 
linguagem do especialista sedentário, enquanto a cabana ou o iglu redondos, assim 
com a tenda cônica, falam dos habitantes nômades, integrantes das comunidades 
empenhadas na busca dos víveres”(Idem, p. 145).   

A relação entre a percepção, as extensões tecnológicas do corpo e as formas do 
habitar é, em McLuhan, explícita, e é nesta relação que se deve procurar a explicação 
das mudanças da arquitetura no curso dos séculos, como demonstrado pelo exemplo da 
passagem entre as cúpulas circulares e as formas góticas, ocasionado pelas alterações 
na razão e na percepção sensorial dos membros das comunidades criadoras de tais 
estilos: “Tais mudanças acontecem com a extensão do corpo em novas invenções e 
tecnologias sociais. Uma nova extensão estabelece um novo equilíbrio entre todos os 
sentidos e as faculdades, de modo  tal a conduzir a uma nova visão – novas tendências 
e preferências em muitas áreas”(Idem, p. 146).  

A relação de interdependência entre indivíduo, mídia e território, configura-se 
como a realização de um forma comunicativa do habitar, na qual a especificidade da 
experiência do lugar e do território é o resultado do conjunto de relações midiáticas, 
espaciais e subjetivas. Ainda em épocas mais recentes J. Meyrowitz (1995) teorizou a 
respeito, ampliando a discussão proposta por McLuhan e buscando a definição da 
situação social a partir da intervenção dos fluxos informativos e das mídias nos 
espaços arquitetônicos: “A natureza da interação não é determinada pelo ambiente 
físico em quanto tal mas pelos modelos de fluxos informativos” (Meyrowitz, 1995, p. 
153) 
 O desdobramento da condição habitativa como forma comunicativa é hoje um 
campo importante e estratégico para se redefinir as transformações no interior dos 
processos sociais interativos e reticulares. Nestes, a digitalização em lugar de se 
apresentar como a duplicação virtual das relações e das espacialidades, difundiu uma 



singular interdependência  híbrida e dialógica de fluxos informativos, espacialidades e 
percepções habitativas, apresentando-nos mais uma nova forma comunicativa do 
habitar, na qual “o sentido do lugar” e o “genius loci” não são mais apenas realidades 
físicas e geográficas, mas, também, experiências informativas e mutantes, redefinidas 
constantemente pelo advento de um fluxo informativo provocado pelo aperto de um 
play ou de um off.” (Di Felice, 2009).  

 Abre-se aqui a necessidade de introduzir nos estudos dos territórios e da 
ecologia contemporânea a análise das arquiteturas informativo-midiáticas, capazes não 
somente de gerar e difundir interesse e ações para a sustentabilidade, mas também de 
alterar, como analisado por McLuhan, a nossa percepção do meio-ambiente e as nossas 
relações com a natureza. A Aldeia Global resultado dos fluxos informativos e da 
eletricidade, visualizada pelo pensador canadense, expressão de uma dimensão 
habitativa estendida, passa hoje, provavelmente por uma ulterior extensão que abrange 
e reúne em volta do homem os elementos naturais, os animais, o ar, os ecossistemas, os 
oceanos e a bioesfera inteira, numa nova dimensão habitativa e comunicativa, que 
jamais voltará a perspectiva autopoiética de um datado humanismo. Daquele mesmo 
humanismo que se opõe ao pensamento de McLuhan, não disposto a pôr em discussão 
alguns de seus fundamentos, também por isso, recomeçar a estudar a obra de McLhuan 
pode ser uma contribuição significativa para a descoberta de um novo humanismo não 
mais europeu nem apenas ocidental.                                                                             
 
 
Referências  
 
BENJAMIN, W. L´opera d´arte nell´epoca della sua reproduttibilitá tecnica. Torino: 
Einaudi,1966. 
DI FELICE, M. Paisagens pós-urbanas -  o fim da experiência urbana e as formas 
comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume, 2009. 
KHUN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de uma antropologia simétrica. São 
Paulo: Editora 34, 1994. 
McLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: 
2004, Cultrix. 
_________. La galáxie Gutenberg. Paris: Gallimard,1994. 
_________. Gli instrumenti del comunicare. Milão: Il Saggiatore, 1967. 
McLUHAN, M. QUINTIN, F, The medium is the massage  New York: Bantam, 1967. 
MEYROWITZ, J. No sense of place. New York: Oxford University Press, 1995. 
 
 


