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McLuhan, um dos pensadores mais visionários do século 20, muitas vezes foi o menos compreendido. Nasceu em 21 de julho de 1911, no Canadá 

Em 1965, quando Marshal McLuhan 
começava a ganhar popularidade pa-

ra além das fronteiras do Canadá — em 
Nova York, por exemplo, já se falava nele, 
das grandes corporações aos circuitos de 
cultura underground —, o renomado jor-
nalista Tom Wolfe escreveu um perfil pa-
ra o New York Herald Tribune. "Supondo-
se que ele seja o que parece, o pensador 
mais importante desde Newton, Darwin, 
Freud, Einstein, e Pavlov" escreveu Wol-
fe, para, logo depois, perguntar: "What if 
he's right?" ("E se ele estiver certo?"). Era 
o que todos pensavam, aliás. Se por trás 
dos aforismos e frases de efeito, das con-
tradições, dos livros experimentais, da vo-
cação para a polêmica e do apelo popu-
lar de Marshall McLuhan, houvesse algo 
verdadeiramente consistente? 

Um século de seu nascimento, a eufo-
ria das comemorações, os lançamentos 
internacionais e a releitura de sua obra 
parecem resgatar o legado de um pen-
sador e pesquisador que, embora não te-
nha sido compreendido pelo seu tempo, 
tem sido aclamado como um visionário 
que antecipou as respostas para as quais 
ainda não havia perguntas. 

Para comemorar os cem anos de nasci-
mento de Marshal McLuhan — o Meio & 
Mensagem publica uma reportagem es-
pecial sobre o legado de sua obra e con-
vida professores, escritores, cientistas e 
editores a refletir sobre a atualidade do 
pensamento de McLuhan e a importân-
cia que existe por trás de máximas como 
"o meio é a mensagem" e expressões co-
mo "aldeia global" ainda hoje. 

Um dos maiores conhecedores da vida 
e dos trabalhos de Marshall McLuhan, o 
escritor e pesquisador W. Terrence Gor-
don — autor da mais completa biogra-
fia dele, Marshall McLuhan: Escape into 
Understanding— explica que nem sem-
pre as ideias do estudioso foram com-
preendidas com exatidão. E que, a bem 
da verdade, esse não parecia ser um pro-
blema real para McLuhan. "Os pares de 
McLuhan, intelectuais da sua época, até 
podiam ter inveja da popularidade que 
ele tinha conquistado, embora poucos 
se atrevessem a ser abertamente hostis" 
relata Gordon, sugerindo que parte da 
indisposição contra McLuhan pode ser 
explicada pelo caráter pop de sua obra. 

Por outro lado, o biógrafo conta que 
McLuhan tinha uma estratégia infalível 

para desarmar seus críticos. "Você não 
gosta dessas ideias?" perguntava aos de-
tratores, "Ok, tenho outras" respondia ele 
mesmo. "Embora alguns contemporâ-
neos não concordassem com ele" expli-
ca Terrence Gordon, "não foi apenas por 
inveja ou por princípios intelectuais, mas 
também por mal-entendidos" completa 
o professor da Universidade Dalhousie, 
em Halifax, no Canadá. 

Ninguém melhor do que o diretor 
Woody Allen representou a relação en-
tre popularidade e banalização da obra 
de McLuhan. No filme Noivo Neurótico, 
Noiva Nervosa (1977), Allen, represen-
tando Alvy Singer, contracena com Diane 
Keaton, na pele de Annie Hall. Enquan-
to discute com a mulher seus problemas 
sexuais numa fila de cinema, o per-
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Dominique Scheffel-Dunand, da Universidade de Toronto, reconhece herança para o nossos dias Fábio Gandour, da IBM: McLuhan tinha uma percepção aguda das mudanças tecnológicas 

reportagem especial 

centenário de McLuhan 

sonagem de Allen se vê irritado com um 
homem que comenta o filme com certa 
superioridade professoral (e lhe cospe o 
pescoço enquanto fala). Eis que a situa-
ção se torna insuportável. 

O homem diz: "É influência da televi-
são. Marshall McLuhan trata a questão 
em termos de alta intensidade." Woody 
Allen dirige-se a ele, o repreende e, pa-
ra surpresa do espectador, vai até o can-
to da tela e traz o próprio McLuhan para 
desautorizar o sujeito a falar em seu no-
me. "Você não sabe nada do meu traba-

lho. É espantoso que o deixem lecionar 
uma disciplina do que quer que seja" re-
bate McLuhan. Woody Allen termina: "Se 
a vida fosse assim!" 

Compreensão 
"McLuhan era muito talentoso com as 

palavras e seu talento para a retórica o fez 
se destacar em ambas as extremidades do 
espectro: dos seus entusiasmados segui-
dores aos que negavam sua importância. 
Ele era um poeta-sociólogo, algo que, nor-
malmente, não encontramos" aponta Mo 

Cohen, editor da Gingko Press, a quem o 
espólio de McLuhan transferiu a respon-
sabilidade de negociar sua obra ao redor 
do mundo. 

"Marshall McLuhan foi um humanista, 
ao estilo da grande tradição renascentis-
ta, e seu trabalho deve ser lido e estuda-
do hoje como um clássico" defende Do-
minique Scheffel-Dunand, diretora do 
McLuhan Program in Culture and Tech-
nology, criado pela Universidade de To-
ronto, em 1963, para abrigar o próprio 
McLuhan, seu primeiro diretor. Para ela, 

a maneira como o autor se pronunciava 
e seu talento para a escrita o tranforma-
ram, no seu tempo, no "Sumo Sacerdote 
da Cultura Pop" ou então em "um oráculo 
intelectual" mas muitas vezes suas ideias 
não foram bem absorvidas na universida-
de. "Suas frases fizeram com que execu-
tivos e artistas o admirassem e McLuhan 
dizia que, na maioria das vezes, eles eram 
mais receptivos a novas ideias e a mu-
danças que os acadêmicos" lembra. Do-
minique destaca que McLuhan perma-
nece válido para compreender as tecno-
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logias digitais e as mídias sociais, hoje. 
"Precisamos desenvolver maneiras de ver, 
adaptando os significados e os 'jogos' de 
palavras, da maneira como ele fez, para 
documentar os efeitos dessas novas tec-
nologias em nossas culturas e sociedades 
do século 21" afirma. 

Para Cohen, a velocidade das mudan-
ças que o mundo das comunicações en-
frenta, somada à transformação que os 
novos suportes e linguagens trazem aos 
consumidores de conteúdo, é um grande 
sinal de que McLuhan estava certo, há 50 
anos, quando defendeu que os meios se-
riam "extensões do homem" 

"Geralmente, estamos hoje mais cons-
cientes de que cada tecnologia cria um 
ambiente novo, algo geralmente desper-
cebido" explica Cohen. "Ele nos ensinou 
como identificar esses novos ambientes, 
examinando os seus efeitos. Devemos es-
tudar os efeitos colaterais da mídia para 
perceber o atual ambiente" recomenda 
[leia artigo de Cohen na pág. 46) 

Cohen não é o único que defende a 
atualidade da obra de McLuhan. Fábio 
Gandour, cientista-chefe da IBM Brasil, 
ressalta que ele era "um homem à fren-
te de seu tempo" e aponta, como grande 
característica intelectual do pensador ca-
nadense, a capacidade de perceber aqui-
lo que acontecia ao redor dele. "Eu não 
diria que McLuhan era um profeta, mas 
um observador arguto do ambiente que 
o cercava" diz Gandour, que exemplifi-
ca: em 1960, quando o transistor passou 
a compor os aparelhos de consumo de 
massa, McLuhan tinha 49 anos. "Ele já ti-
nha percebido que todo seu entorno iria 
passar por um processo de miniaturiza-
ção. Esse mesmo conceito poderia se apli-

"Aldeia global" foi uma das expressões de McLuhan que se popularizaram a partir da sua obra 

car, depois, à televisão e a todos os outros 
engenhos que viabilizariam a existência 
de novos meios" explica. 

Nos anos 1970, é bom lembrar, Marshall 
McLuhan foi convidado pela IBM — na 

qual hoje trabalha Fábio Gandour, depois 
de quatro décadas — para discutir o futu-
ro das comunicações. O que faz McLuhan 
um pensador tão singular? "Acredito que a 
mistura bem orientada de desconforto in-

telectual, conhecimento obtido por meio 
de estudos e um grande senso de obser-
vação foram os elementos que permitiram 
McLuhan concluir o que ele concluiu',' ava-
lia. "Com essa acuidade, ele seria um 
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excelente gerente de marketing das em-
presas modernas" completa. 

De fato, o próprio McLuhan usava uma 
metáfora muito boa para definir essa per-
cepção: a sonda. Na célebre entrevista que 
concedeu para a revista Playboy — vê-se 
o grau de popularidade do pensador! — 
McLuhan afirmou, em 1969: "Estou fa-
zendo explorações. Não sei aonde elas 
vão me levar. Meu trabalho é desenhado 
para o objetivo pragmático de entender 
nosso ambiente tecnológico e suas con-
sequências psíquicas e sociais. Mas meus 
textos constituem o processo mais que o 
produto completo da descoberta; meu 
propósito é empregar os fatos como son-
das investigativas, como meios de insights, 
de reconhecimento de padrões, mais que 
usá-los no sentido tradicional e estéril de 
classificação, categorias, contêineres. Eu 
quero mapear novos terrenos e não car-
tografar velhas fronteiras" 

"Tudo o que ele falou relacionado à 
massa tende a ter uma força enorme, até 
hoje" avalia Gandour. "O que interessa 
para o mercado de propaganda, para os 
anunciantes, para os produtores de bens 
de consumo, atualmente? O comporta-
mento da massa. E, nesse sentido, é bom 
voltar na estante, tirar a poeira dos livros 
e voltar a ler Marshall McLuhan'", decreta 
Fábio Gandour. 

Novas fronteiras 
Vinícius Andrade Pereira, coordena-

dor do ESPM Media Lab e professor da 
pós-graduação em comunicação da UERJ, 

entende que McLuhan percebeu, antes 
de seus contemporâneos, sobretudo da 
área da comunicação, que as mudanças 
tecnológicas alterariam também a dinâ-
mica do consumo de conteúdos e entre-
tenimento. "Ele começa a valorizar a for-
ma e os aspectos materiais da comunica-
ção, elementos que outros não tinham 
percebido ainda" afirma Pereira. Daí a 
mais famosa frase de McLuhan, "o meio 
é a mensagem" o mais repetido aforis-
mo e o menos compreendido de todos. 
Para Pereira, McLuhan não estava abrin-
do mão do conteúdo, mas criando um 
campo de novas possibilidades de refle-

xão sobre os impactos da tecnologia na 
vida das pessoas. De acordo com ele, há 
muitas interpretações possíveis para a 
mais conhecida máxima mcluhaniana, 
mas duas merecem destaque: "Ele está 
falando que toda tecnologia se torna um 
ambiente, ou seja, transforma-se em um 
ordenador social e cultural e, além dis-
so, essas tecnologias vêm afetar nossos 
corpos e mentes. A emergência de uma 
nova tecnologia é uma reprogramação 
sensorial, elas forjam as formas de ver o 
mundo, representar as coisas e perceber 
a nossa própria vida", discrimina o profes-
sor. Sem dúvida, muito do que sinalizou 
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McLuhan veio se confirmar depois, com 
os suportes tecnológicos que nem sequer 
existiam nos anos 1960 e 1970. 

Mo Cohen vai mais longe. Para ele, a re-
lação entre meio e mensagem é cada vez 
mais clara e percebida de forma ampla. 
"Temos visto novas evidências deste con-
ceito" afirma Cohen, "é uma ideia que o 
tempo confirmou" completa. Para o editor 
global das obras de McLuhan, "enquan-
to o mundo prosseguir em novas etapas 
de inovação tecnológica, sempre haverá 
a necessidade de utilizar McLuhan como 
um ponto de referência. Isso será verdade 
daqui a 200 anos, porque enfrentamos a 

mesma dor e desorientação sempre que 
o corpo está estendido ou amputado por 
novas fontes" afirma, fazendo valer o con-
ceito de McLuhan para quem cada nova 
mídia ou tecnologia amplia nossos corpos 
ao mesmo tempo que reduz suas possi-
bilidades. Um carro nos levou mais lon-
ge; nossas pernas, contudo, ficaram mais 
preguiçosas, por exemplo. "Mídia é mui-
to mais que um meio para carrear men-
sagens" diz Pereira. 

Santo ou demônio? 
McLuhan, no entanto, não é um con-

senso. Nem nas festivas efemérides. As 

críticas ao seu pensamento vêm das mais 
variadas direções e com os mais distintos 
argumentos: faltava-lhe coerência e me-
todologia, ele nunca foi crítico o suficien-
te aos efeitos dos meios de comunicação, 
sua obra era alienada e contraditória, seus 
livros, confusos. Mas os detratores não 
conseguiram impedir o entusiasmo co-
mo McLuhan foi percebido pelas novas 
gerações de profissionais que alcança-
ram o mercado de trabalho ou a univer-
sidade na era digital. Não à toa, a revista 
Wired o considerou o seu padroeiro, nos 
primeiros anos de circulação, reservan-
do-lhe um espaço de honra no quadro 

dos colaboradores da revista, ainda que, 
claro, ele já estivesse morto. 

O professor José Marques de Melo, de-
cano dos pesquisadores de comunicação 
no país, com mais de 50 anos de atuação, 
lembra-se bem da chegada da obra de 
McLuhan ao País. A primeira referência, 
ainda tímida, foi em um livro de Gilberto 
Freyre, O Escravo nos Anúncios de Jornais 
Brasileiros do Século XIX, publicado em 
1961. Pouco depois, o conhecido sociólo-
go se encontraria com McLuhan em Paris. 

Pesquisadores em Recife já discutiam 
o então desconhecido autor, quando a 
primeira tradução foi lançada, em 1968. 
"Depois McLuhan se torna o prato do dia. 
Todo mundo falava dele, bem ou mal. 
Havia um frenesi" lembra-se. "A acade-
mia o achava espetaculoso demais. Ele 
não cumpria os padrões da universida-
de, com um pouco de recato, por exem-
plo. McLuhan foi um dos raros escritores 
de seu tempo que, ao morrer, mereceram 
capa de jornais" destaca o professor. A 
popularidade de McLuhan era tão gran-
de e a procura por suas palestras, tão in-
tensa ao redor do mundo que foi impos-
sível trazê-lo ao Brasil, apesar das tenta-
tivas. "O cachê era muito alto" recorda. 

Afinal, quem era McLuhan? "McLuhan 
não foi compreendido. Ele foi muito com-
batido, muito louvado e pouco lido" la-
menta Marques de Melo. 

Vinícius Andrade Pereira concorda. 
"McLuhan era um autor tomado, na me-
lhor das hipóteses, como apolítico e, em 
muitas vezes, como um autor de direita, 
midiático e anglo-saxão, que valorizava a 
cultura norte-americana. Isso é um aspec-
to importante para entender a resistência 
ao seu pensamento no Brasil" avalia. Mo 
Cohen acrescenta mais um componente: 
"Há sempre inveja quando alguém se so-
brepõe e ganha notoriedade, e, além dis-
so, houve mal-entendidos quando novos 
paradigmas foram apresentados. Existe 
perigo entre aqueles que não o compre-
endem instintivamente e revidam e rejei-
tam o mensageiro, assim como também 
há perigo entre os que se tornam favora-
velmente muito entusiasmados" diz. 
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LEGADO EDITORIAL 

Iniciativas recuperam obra 
negligenciada no Brasil 

O leitor que procura os livros de 
McLuhan publicados no Brasil deve se 
contentar com os sebos. Atualmente, ape-
nas dois títulos sobrevivem no catálogo 
de editoras e nas prateleiras das livrarias: 
o clássico Os Meios de Comunicação Co-
mo Extensões do Homem, editado pela 
Cultrix, e uma coletânea de entrevistas 
e palestras, traduzida pela Ediouro, com 
organização de Tom Wolfe. 

Nem mesmo os cem anos de nasci-
mento do autor canadense estimularam 
a procura pelos direitos de outras entre 
as 12 obras, muitas nunca traduzidas pa-
ra o português. Entre 1968 e 2005, apenas 
seis livros de McLuhan foram lançados 
no Brasil. Neste ano de 2011, no entanto, 
duas iniciativas se destacaram. 

Uma das ações mais recentes é o re-
lançamento, em nova tradução, do livro 
O Meio é a Massagem: um Inventário de 
Efeitos, escrito por McLuhan e desenhado 
pelo artista gráfico Quention Fiori, um dos 
mais experimentais da carreira do pensa-
dor canadense. Escolhido como primei-
ro título da recém-lançada editora ímã, a 
versão anterior da obra, lançada no Brasil 
pela Editora Record nos anos 1970, esta-
va esgotada e era objeto de colecionador. 

A iniciativa, segundo o editor e pro-
prietário Julio Silveira, é também sim-
bólica. "Escolhemos esse título como um 
manifesto, uma carta de apresentação ou 
de intenções. McLuhan, há 40 anos, an-
teviu com clareza a reconfiguração en-
tre criadores e leitores que a 'circuitação 
eletrônica', ou a internet, iria provocar e 
comentou seus desdobramentos" afirma. 

Segundo Silveira, "a ímã quer encarar 
essas questões que hoje são a pauta do 
dia com a mesma ousadia de McLuhan, 
para detectar oportunidades e desenhar 
os novos mecanismos e formas de pu-
blicação e circulação de ideias" O lança-
mento da editora e do livro aconteceu há 
poucos dias, na Flip, em Paraty. 

A Cultrix, que ainda detém os direitos 
de publicação do mais conhecido livro 
de McLuhan, promete uma nova versão 

da obra, com a mesma tradução de 1969, 
mas novo projeto gráfico e capa, sem da-
ta definida para lançamento. Ricardo Rie-
del, presidente da Cultrix, ressalta o papel 
inovador da obra do pensador canadense, 
mas entende que nunca houve uma de-
manda por novas traduções de McLuhan 
ou por relançamentos. 

"O fato de as obras terem deixado de cir-
cular em português pode ser a própria res-
posta do mercado. O mercado acaba defi-
nindo a permanência dos títulos em catálo-
go das editoras, salvo raríssimas exceções" 
explica Riedel. O livro Os Meios de Comu-
nicação como Extensões do Homem teve 17 
reimpressões, desde 1969, e estima-se que 
tenha vendido 30 mil exemplares, ao todo. 

Para Julio Silveira, a redescoberta de 

McLuhan já na era digital não foi perce-
bida pelos editores brasileiros. "Quando, 
em fins dos anos 1990, com a chegada da 
internet, as pessoas começaram a notar 
que muitas das 'profecias' dele estavam 
acontecendo, houve um resgate (no exte-
rior). O Brasil não acompanhou o passo, 
editorialmente" lamenta Silveira. 

O futuro pelo retrovisor 
"Quando a revolução digital ainda es-

tava no berço, McLuhan já nos estimula-
va a abraçar os novos meios e olhar pa-
ra frente. Ele dizia que olhamos o futuro 
pelo retrovisor. É isso que acontece, por 
exemplo, quando estamos tratando os e-
books como meras emulações dos livros 
impressos (com 'páginas' e, no caso do 

iBooks, da Apple, prateleiras de 'madei-
ra')" exemplifica Silveira, ao falar sobre 
a atualidade da obra mcluhaniana. Rie-
del, da Cultrix, concorda. "Passados mais 
de 40 anos do seu lançamento no Brasil 
e apesar de toda a evolução tecnológi-
ca nos meios de comunicação, a obra de 
McLuhan continua despertando grande 
interesse por ser um marco na história da 
comunicação" avalia. 

Mo Cohen, da Gingko Press, que ne-
gocia os direitos de McLuhan ao redor do 
mundo, estima que a obra já tenha atin-
gido 20 idiomas e, a cada ano, os livros 
são traduzidos para três novas línguas. "A 
quantidade de livros impressos e vendi-
dos em todo o mundo não é grande, mas 
é constante e crescente", atesta Cohen. 

Júlio Silveira fundou a Editora Imã e escolheu uma obra de McLuhan como manifesto, relançando-a no Brasil 
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OPINIÃO 

A linguagem é um sentido, 
assim como o tato 

" O futuro já não é mais o mesmo." Para Mar-
shall McLuhan, ele já chegou, mas ainda 

não é possível percebê-lo. É inútil falar sobre ele 
quando as percepções claras são embotadas por 
uma preocupação inconsciente com o passado. 
Uma nova linguagem, uma metáfora original, é 
a primeira mudança exigida pela compreensão 
do presente. Para McLuhan, essa é a função dos 
artistas: os poetas, pintores e cineastas que se 
sentem à vontade com relação ao desconheci-
do. Pela própria natureza, realizam experimen-
tações com os sentidos. Para nós, simples mor-
tais, a questão principal no tocante à compre-
ensão do presente é que até mesmo linguagem 
vem após a experiência, aprisionada em algu-
ma situação ultrapassada. Uma linguagem que 
se aplique de maneira efetiva ao presente deve 
ser exploratória e desconcertante, em vez de ex-
plicativa e reconfortante. O conhecido obnubila 
a percepção uma vez que destaca a orientação 
corriqueira. Os "especialistas" na verdade, pas-
sam a compreender o presente a partir de uma 
percepção tardia, muito após novas forças já te-
rem remodelado toda a sociedade. Portanto, es-
sa compreensão é um conhecimento do passa-
do. No período relativamente curto de 40 anos, 

muitos dos aforismos de McLuhan, que outro-
ra soavam estranhos, acabaram chegando à lin-
guagem coloquial e, agora, alguns são slogans. 
No entanto, o problema é a percepção preco-
ce do inusitado, de forma rápida e não tardia, 
com agilidade para, daí, haurir novas metáfo-
ras. McLuhan expressou suas ideias revelado-
ras com combinações de palavras de ampla in-
terpretação que abalam as opiniões formadas. A 
percepção profunda é, nesse caso, um produto 
da linguagem, o sexto sentido, aquele que inte-
gra todos os outros. Dessa forma, o lado poeta 
de McLuhan criou figuras de linguagem parado-
xais e surreais para excitar e libertar os sentidos 
de um estado soporífero. 

McLuhan faz uma clara distinção entre percep-
to e conceito, atribuindo essa diferença à com-
preensão humana. Dizemos que se é perceptivo 
quando algo é interiorizado e incita uma ideia 
inusitada. A percepção é aguçada quando ali-
nhada aos sentidos "secundários": tato, olfato e 
audição. O olho só vê quando todos os sentidos 
estão operando. Os perceptos atuam por meio 
do mundo sensorial e não com base em con-
ceitos. Têm participação, envolvimento. E sen-
tem. A máscara tribal, por exemplo, é sensível e 

transmite energia de maneira subliminar. Por 
sua vez, os conceitos são sistemas independen-
tes que neutralizam a participação uma vez que 
explicam o mundo. Distanciam-nos dos objetos 
na medida em que dependem da passividade do 
olho. Ao contrário do sentido tátil, o visual tende 
a se afastar e avaliar a situação de uma distân-
cia segura. Os conceitos levam-nos a ver a vida 
da mesma forma que o olho explora o terreno, 
sem envolvimento. A explicação exige que crie-
mos conceitos e mais conceitos (e depois mais 
alguns) à medida que nos afastamos de nossa 
capacidade de percepção, que vai diminuindo a 
cada passo, rendendo-se ao bom senso, ao ins-
tinto, à intuição e ao livre pensar. Tornamo-nos 
literais, privados de participação e percepção, 
que é fugidia, surgindo repentinamente do na-
da. É instantânea, ilimitada e envolvente. A con-
ceptualização é estática, repetitiva, desconec-
tada e fechada em si. Imersos no sistema, não 
temos consciência da cegueira que causam. O 
percepto avança e recua como uma gestalt, com 
um primeiro e um segundo plano, em harmonia 
com a profundidade. Os conceitos aprisionam o 
significado por concentrar-se apenas na superfí-
cie, no primeiro plano, enquanto substitui por si 
mesmo aquilo que falta. O conceito bloqueia a 
gestalt. É um árbitro invisível de todas as coisas 
na falta de um fundo verdadeiro. À guisa de um 
falso segundo plano que tudo fixa em um pseu-
docontexto ilusório, o conceito acaba por afas-
tar o ser perceptivo de seus sentidos. O "jogo" 
da figura e do fundo é a estratégia de McLuhan 
para reverter a ordem entre premissa e conclu-
são, causa e efeito, conteúdo e meio. Vamos do 
efeito à causa, e não o contrário, ao partirmos 
de uma ideia pré-concebida (conclusão) para 
chegar a uma premissa nela embutida, pondo 
o carro diante dos bois. Forjamos uma premis-

sa a partir das ideias pré-con-
cebidas. Da mesma forma, os 
efeitos muitas vezes precedem 
as causas uma vez que criaram 
as condições para uma nova 
situação muito antes das as-
sim chamadas causas, que são, 
na verdade, resultado de um 
processo longo, mas não per-
cebido. Ao percebermos algu-
ma coisa, faltam-nos as pala-
vras. Ao incluirmos a sutileza 
nessas conjecturas, ao dizer-
mos algo inusitado, mas clara-
mente compreensível, as ideias 
pré-concebidas cedem lugar à 
percepção. "O meio é a mensa-
gem" é mais que uma observa-
ção; é o slogan da percepção. 
Observe o meio invisível mo-
delando o que você diz e pensa. 
Jogue o fundo invisível contra o 
primeiro plano para percebê-
lo. Os aforismos, ou investiga-
ções, de McLuhan, envolvem 
o lúdico como ferramenta da 
percepção. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1468, p. 39-46, 18 jul. 2011.




