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“Marshall McLuhan era um católico romano 

 com profunda compreensão das tradições  

da Igreja e da doutrina católica” 

(Marshall McLuhan, Eric McLuhan, Jacek 

Szlarek. The Medium and the Light: Reflections 

on Religion) 

 

 

 

 

 Comentei, em certo domingo, que um leitor do meu livro As Grandes 

Conversões (São Paulo: 2011), Ministro aposentado do STJ, com seus agradecimentos e 

generosos comentários sobre minha obra, informou uma conversão ao catolicismo não 

incluída por mim: a do grande professor canadense Herbert Marshall McLuhan, filho de 

pais protestantes. Em seu cartão, o eminente magistrado lembrou a comemoração, neste 

ano de 2011, do centenário do ilustre mestre, falecido em 1980.  

 

 As pessoas presentes, da geração dos meus filhos não se lembravam de 

McLuhan. Seu nome não é citado por Fumagalli (Chi l’ha detto? 10. ed. Milão : Hoepli, 

1999) nem por J. M. & M. J. Cohen (Dictionary of modern quotations. 2. ed. Londres : 

Penguin, 1988. Dictionary of quotations. Londres : Penguin, 1960). O dicionário Petit 

Larousse illustré, 1989, também omite seu nome. Só constam duas citações em Rónai 

(Dicionário Universal de Citações. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985. pp. 610 e 

691).  

 

 No Google, “Herbert Marshall McLuhan” anuncia 250 mil resultados, enquanto 

tal nome acrescido da expressão “Catolicismo” ultrapassa 23 mil. O site 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_marshall_mcluhan. 

fornece alguns livros dele em português, mas sugere visita aos sebos para encontrar 

obras desse autor. 

 

 Na “Introdução” ao livro Conferências e Entrevistas (Understending me: 

lectures and interviews), de Marshall McLuhan, Tom Wolfe relembra todas as 

transformações ocorridas a partir de Palo Alto, Califórnia, “capital de fato do Vale do 

Silício” (Trad. Antônio de Pádua Danesi. Org. Stephanie McLuhan e David Staines. Rio 

de Janeiro : Ediouro, 2005. p. 9). Refere-se à euforia “de uma visão milenar” e 

reconhece: “tudo isso foi inspirado por um literato canadense que morreu quinze anos 

antes que a Internet viesse a existir. Seu nome, desconhecido fora do Canadá até a 

publicação do livro Para entender os meios de comunicação, em 1964, era Marshall 

McLuhan. Em 1996, os fiéis da cibernética viam a obra e as profecias de Mcluhan como 

a nova teoria da evolução.” (ob. cit., p. 11) 

 

 Wolfe não contém seu entusiasmo: “Não consigo pensar em outra figura que 

haja dominado todo um campo de estudo na segunda metade do século XX. Na virada 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_marshall_mcluhan


do século XIX e nas primeiras décadas do XX houve Darwin na Biologia, Marx na 

Ciência Política, Einstein na Física e Freud na Psicologia. Depois deles só houve 

McLuhan nos estudos de Comunicação ou, para ser mais exato, McLuhan e um parceiro 

silencioso. Fora o parceiro silencioso que fizera do mcluhanismo o que ele era: uma 

teoria científica estabelecida sobre uma base religiosa invisível, tácita, inviolável.” (ob. 

cit., p. 11) 

 

 E Wolfe passa a lembrar que McLuhan era “batista” numa família de colonos do 

“vasto Oeste canadense, protestantes ‘escoto-irlandeses’”. Ancestrais paternos, 

fazendeiros, seu pai era corretor de seguros. Mas sua mãe, Elsie Hall McLuhan era 

“mulher cosmopolita, culta ... de ascendência inglesa... declamadora por formação”. O 

orçamento familiar era modesto. A mãe de Marshall, porém, fez empenho em preparar a 

ida dele para educação no exterior. Daí a mudança da família, em 1920, de Edmonton 

para Winnipeg, onde McLuhan fez o colegial e a faculdade, diplomando-se pela 

Universidade de Manitoba. Logo viria a bolsa de estudos em Cambridge, Inglaterra. 

(ob. cit., pp. 11/12). 

 

 Como típico estudante tradicional, que ele criticaria mais tarde, McLuhan 

presenciou algumas mudanças, em face do momento, com a “Grande Depressão”. Os 

intelectuais ingleses passavam a interessar-se pelas massas, como socialistas e 

estudiosos da “cultura popular”. McLuhan viu-se “atraído pelos trabalhos de Wyndham 

Lewis e ... F. R. Leavis, que tratavam o cinema, o rádio, os anúncios e mesmo as 

histórias em quadrinhos como uma nova ‘linguagem’.” (ob. cit., p. 12) 

 

 Era momento de prestígio dos escritores católicos, “como Hilaire Belloc e G. K. 

Chesterton, cuja inteligência e requinte tornaram o catolicismo repentinamente atrativo, 

e até mesmo espirituoso, nos círculos literários. Dois dos literatos mais brilhantes e 

aparentemente cínicos de Londres, W. H. Auden e Evelyn Waugh, converteram-se ao 

catolicismo nesse período. O mesmo sucedeu com McLuhan.” (ob. cit., p. 13) 

 

 Bacharel em Cambridge, em 1936, McLuhan iniciou carreira de magistério na 

Universidade de Wisconsin, nos EUA. Regressou a Cambridge em 1939, obtendo, nos 

três anos seguintes, mestrado e doutorado em Literatura Inglesa. Após Wisconsin, “só 

lecionou em instituições católicas: Universidade de St. Louis, Universidade de 

Assunção, em Windsor, Ontário e Faculdade de St. Michael, na Universidade de 

Toronto, a partir de 1946. Na literatura inglesa, McLuhan se concentrou na obra de 

James Joyce. Também nessa época ele se interessava pela “linguagem oculta dos 

anúncios, das histórias em quadrinhos e da imprensa”. Suas pesquisas da ocasião o 

levaram a escrever seu primeiro livro, publicado em 1951, A noiva mecânica (ob. cit., 

pp. 13/14) 

 

 De dois livros de Harold Innis de 1950 e 1951, McLuhan “extraiu o conceito 

central do mcluhanismo, o de que qualquer grande novo meio de comunicação altera 

toda a perspectiva das pessoas que o usam”. 

 

 Em 1962, McLuhan publicou sua primeira obra teórica de relevo, A galáxia de 

Gutenberg, confessando a influência de Innis, mas seu melhor momento consistiu em 

valer-se de Innis para o século XX e para a era da televisão com Para compreender os 

meios de comunicação. Sua teoria: “a imprensa promoveu o sentido visual do homem 

ocidental em detrimento de seus outros sentidos, que, por sua vez, levaram a muitas 



formas de especialização e fragmentação, desde a burocracia, o exército moderno e as 

guerras nacionalistas até a esquizofrenia, as úlceras pépticas, o culto da infância, que ele 

via como uma fragmentação por idade, e a pornografia, a fragmentação do sexo em 

relação ao amor. Na segunda metade do século XX... a televisão entra em cena. A 

televisão, dizia McLuhan, inverte o processo e faz os cinco sentidos do homem 

retornarem ao seu ‘equilíbrio tribal’, pré-letrado, anterior à imprensa. O público e os 

sentidos tácteis voltam a entrar em jogo, e o homem começa de novo a usar todos os 

seus sentidos numa ‘rede inconsútil’ de experiência unificada. A televisão, dizia 

McLuhan, não é um meio de comunicação visual, mas ‘audiotátil’. Isso era uma espécie 

de afirmação contraditória que ele se comprazia em fazer, contrariando o senso comum, 

sem se dar ao trabalho de explicá-la ou debatê-la. O mundo, dizia, estava se tornando 

rapidamente ‘uma aldeia global’, como resultado da difusão da rede inconsútil da 

televisão por toda a Terra.” (ob. cit., pp. 14/15) 

 

 Antes de prosseguir a análise relativa à TV, cabe o registro do casamento de 

McLuhan, em 1939, com a atriz americana Corinne Lewis, de que resultariam seis 

filhos. 

 

 Voltando à análise dele sobre a televisão, McLuhan destacava os efeitos 

imediatos desta “sobre o sistema nervoso central”. Ele observava a primeira geração 

televisiva e entendia que a “chamada assintonia entre gerações, como ele diagnosticava, 

não era ideológica, mas neurológica: a disparidade entre a geração formada pela 

imprensa e a sua prole audiotátil, neotribal”.  

 

 O professor canadense examinava a nova geração em sua própria casa: 

“Pessoalmente, McLuhan tinha pouca paciência com a televisão ou qualquer outro meio 

de comunicação eletrônico, mas ficava assombrado quando via seus filhos estudarem, 

assistirem à televisão, conversarem ao telefone, ouvirem rádio e tirarem fotografias, 

tudo ao mesmo tempo. Segundo ele, a nova geração estava fadada a se entediar em salas 

de aulas dirigidas por professores pertencentes ao mundo da imprensa. Isso, dizia, 

significava que o sistema educacional devia ser totalmente modificado.” (ob. cit., pp. 

15/16) 

 

 McLuhan chegava a referir-se, ante o “novo equilíbrio sensorial”, ao 

aparecimento de “Mudança Total”, com maiúsculas usadas com ênfase por ele: “Assim 

como a roda era uma extensão do pé humano, observava, e o eixo uma extensão do 

braço, os meios de comunicação elétricos eram extensões do sistema nervoso central 

humano, e esses sistemas nervosos haveriam de fundir-se de maneira irresistível. Suas 

predições não eram experimentais. A natureza humana agora seria diferente. O 

nacionalismo, produto da imprensa, tornar-se-ia impossível. Em lugar dele, a aldeia 

global. Na aldeia global, predizia McLuhan, já não seria possível isolar grupos raciais 

uns dos outros. Em vez disso, todos estariam ‘irrevogavelmente envolvidos uns com os 

outros e seriam responsáveis uns pelos outros’.” Mas sempre haveria também o risco 

das chacinas e banhos de sangue, a que as aldeias estão sujeitas (ob. cit., p. 16) 

  

 McLuhan, no entanto, “também acreditava que a nova era oferecia a 

possibilidade de algo muito mais sublime do que a utopia, que é, afinal um conceito 

secular. ‘O conceito cristão de corpo místico’, escreveu McLuhan em uma de suas 

poucas referências explícitas ao mais acalentado de seus sonhos, ‘de todos os homens 

como membros do corpo de Cristo – isto se torna tecnologicamente um fato sob as 



condições eletrônicas.’ E aqui vemos a sombra da intrigante figura que influenciou 

McLuhan tanto quanto Harold Innis, mas a quem ele nunca se referiu de maneira 

explícita: Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era um geólogo e 

paleontólogo francês que se notabilizara inicialmente por suas expedições em busca de 

fósseis na China e na Ásia Central. Aos trinta anos, em 1911... tornou-se sacerdote 

jesuíta e passou a lecionar Geologia no Instituto Católico de Paris. A missão de sua 

vida, segundo ele, era pegar a teoria darwiniana da evolução, que tão severamente 

abalara a fé cristã, e mostrar que ela era simplesmente o primeiro passo no grande 

projeto de Deus para a evolução do homem. Deus estava dirigindo, nesse exato 

momento, o século XX, a evolução do homem para uma noosfera ─ termo cunhado por 

Teilhard de Chardin ─, uma unificação de todos os sistemas nervosos humanos, todas as 

almas humanas, por meio da tecnologia. Teilhard ... menciona o rádio, a televisão e os 

computadores ... e alude à cibernética ... Ele faleceu em 1955, quando a difusão da 

televisão ainda era muito recente e nem sequer se inventara o microchip. Os 

computadores eram máquinas enormes, do tamanho de uma sala de estar suburbana, que 

ainda não estavam sendo produzidas em série. Mas ele já escrevia sobre ‘a 

extraordinária rede de comunicação por rádio e televisão que nos reúne numa espécie de 

consciência humana ‘eterizada’ e sobre ‘aqueles espantosos computadores eletrônicos 

que aumentam a velocidade do pensamento e abrem caminho para uma revolução na 

esfera da pesquisa’. Essa tecnologia estava criando um ‘sistema nervoso para a 

humanidade’, escreveu ele, ‘uma membrana única organizada, inteiriça sobre a Terra’, 

uma ‘estupenda máquina pensante’. “A era da civilização terminou, e a civilização 

unificada ─ ele sublinhava civilização unificada ─ está começando. Essa membrana 

inteiriça, essa noosfera, era, naturalmente a ‘rede inconsútil’ de McLuhan. E essa 

‘civilização unificada’ era a sua ‘aldeia global’.” (ob. cit., pp. 16/17) 

 

 Ainda segundo Teilhard, a gente pode pensar que “essas tecnologias são 

‘artificiais’ e completamente ‘exteriores aos nossos corpos’, mas na realidade elas são 

parte da evolução ‘natural e profunda’ do nosso sistema nervoso. ‘Podemos pensar que 

estamos apenas nos divertindo’ ao usá-las, ‘ou apenas desenvolvendo o nosso comércio, 

ou apenas propagando idéias. Na realidade, o que estamos fazendo é nada menos do que 

continuar num plano superior, por outros meios, a obra ininterrupta da evolução 

biológica’. Ou, para dizer de outro modo: ‘O meio é a mensagem’.” (ob. cit., p. 18) 

 

 Embora McLuhan reconhecesse, particularmente, sua enorme dívida para com 

Teilhard de Chardin, como ele fazia com relação a Harold Innis, ele jamais o fez de 

modo público. O motivo mais provável disso “é que, nos círculos intelectuais católicos 

... pairava sobre Teilhard de Chardin uma nuvem de heterodoxia. Décadas antes, a 

Igreja o proibira de ensinar ou publicar a sua teoria da evolução, já que ele aceitava a 

maior parte do darwinismo como verdadeira. Nenhum dos seus seis livros sobre o 

assunto foi publicado durante sua vida. Mas, entre os intelectuais de St. Mike’s, como 

eles chamavam a Faculdade de St. Michael, havia um subterrâneo vivo, um samizdat” 

(palavra que se usava para definir os manuscritos clandestinos na ex-URSS, com o 

intuito de combater o monopólio do Estado) “jesuítico nos manuscritos de Teilhard de 

Chardin, especialmente depois que ele se mudou para os Estados Unidos, em 1951. 

McLuhan era fascinado por Chardin, mas este representava um problema. Mesmo 

depois de sua morte ele permaneceu fora dos limites da teologia católica, e McLuhan 

levava sua fé muito a sério, principalmente por ser um ex-protestante convertido que 

ensinava numa importante instituição católica.” (ob. cit., pp. 18/19). 

 



 Por outro lado, Teilhard constituía um “problema secular. McLuhan vivia numa 

época em que o trabalho acadêmico, ainda que com um tênue matiz religioso, não seria 

levado a sério. Dentro da Igreja, Teilhard deve ter sido visto como um cientista 

demasiado darwinista, enquanto fora da Igreja o viam muito mais como um místico 

católico. Quando sua obra Para compreender os meios de comunicação foi publicada, 

em 1964, estava impregnada das idéias de Teilhard de Chardin, mas seria preciso outro 

entusiasta de Teilhard para notá-lo, pois não havia ali uma única nota teológica.” (ob. 

cit., p. 19) 

 

 O livro consagrou McLuhan e o levou aos EUA. Só no ano de 1966, 120 

trabalhos foram publicados sobre ele (pp. 19/20). 

 

 Claro que também surgiram adversários: literatos e até cientistas. Muito do que 

McLuhan “tinha a dizer sobreviveu ao escrutínio científico do último meio século. Em 

nossa percepção atual, podemos ver que ele era um brilhante filósofo da velha escola, a 

quem sucedeu viver numa época que somente a ciência era aceita como verdade 

evangélica ... No fundo, Mc Luhan continuou sendo, em meio a tudo isso, um literato da 

grande tradição de Samuel Johnson, Thomas Carlyle, Matthew Arnold e G. G. 

Chesterton, um homem capaz de luminosos lampejos de percepção relacionados com a 

época em que vivia.” (ob. cit., pp. 20/22) 

 

 McLuhan não conseguiu separar sua “celebridade acadêmica” dos jornalistas, do 

“pessoal do show biz” e dos editores interessados em elevar sua reputação “ao status de 

estrela, diferentemente dos seus contemporâneos Freud e Einstein. Divergindo destes, 

McLuhan “publicou livros co-redigidos com títulos chamativos como O meio são as 

massagens (Record) e permitiu que Woody Allen o pusesse na comédia Annie Hall 

desempenhando o papel dele mesmo, como um figurão, como recôndito teórico fazedor 

de trocadilhos. Quando ele morreu, aos 69 anos, em 1980, após uma série de derrames 

cerebrais, seus críticos, especialmente os intelectuais de Nova York, rotularam-no com 

sucesso de ‘não-sério’ e, por isso mesmo, ultrapassado.” (ob. cit., pp. 22/23) 

 

 No entanto, com o surgimento da Internet, em 1992, reanimou-se “o 

mcluhanismo, e ele próprio foi ressuscitado como algo próximo de um padroeiro. Foi 

certamente isso para a mais aguçada e mais proeminente das novas publicações ponto-

com, a Wired, que ostentava sua foto perto do cabeçalho de cada número.” (ob. cit., p. 

23). 

 

 No livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem (Trad. Décio 

Pignatari. 5. ed. São Paulo: Cultrix, 1979), estaria, segundo orelha da própria editora, 

“por excelência a summa do pensamento de Marshall McLuhan. Neste livro, o chamado 

‘filósofo da era eletrônica’ ou ‘o humanista da era da comunicação’ passa em revista as 

tecnologias como extensões do corpo e da inteligência do Homem e mostra como elas 

nos estão levando, do mundo linear, aristotélico, tipográfico, mecânico, da Primeira 

Revolução Industrial, para  o mundo áudio-táctil, tribalizado, cósmico, da Segunda 

Revolução Industrial, a Era Eletrônica em cujo limiar nos encontramos agora.” 

 

 Logo no início do livro, o autor se refere ao cinema, cuja mensagem “enquanto 

meio é a mensagem da transição da sucessão linear para a configuração. Foi esta 

transição que deu nascimento à observação, hoje perfeitamente correta: ‘Se funciona, 

então é obsoleto’.” (ob. cit., pp. 26/27) 



 

 Logo adiante: “Para uma cultura altamente mecanizada e letrada, o cinema 

surgiu como um mundo de ilusões triunfantes e de sonhos que o dinheiro podia 

comprar.” (ob. cit., p. 27) 

 

 Em trabalho de grande erudição, McLuhan declara: “O artista sério é a única 

pessoa capaz de enfrentar, impune, a tecnologia, justamente porque ele é um perito nas 

mudanças da percepção.” (ob. cit., p. 34). 

 

 Mais adiante: “O Papa Pio XII preocupava-se profundamente com o 

desenvolvimento de estudos sérios sobre os atuais meios de comunicação. Dizia ele, em 

17 de fevereiro de 1950: ‘Não é um exagero dizer-se que o futuro da sociedade 

moderna, bem como da estabilidade de sua vida interior, depende em grande parte da 

manutenção de um equilíbrio entre a força das técnicas de comunicação e a capacidade 

de reação do indivíduo’.” (ob. cit., p. 36) 

 

 Referindo-se ao cinema (“O cinema ─ O mundo real do rolo”), McLuhan 

escrevia: “Na Inglaterra, as casas de cinema eram conhecidas como ‘O Bioscópio’, por 

apresentar visualmente o movimento real das formas da vida (do grego bios, modo de 

vida). O cinema, pelo qual enrolamos o mundo real num carretel para desenrolá-lo 

como um tapete mágico da fantasia, é um casamento espetacular da velha tecnologia 

mecânica com o novo mundo elétrico.” (ob. cit., p. 319) 

 

 Sempre valendo-se de sua cultura, McLuhan afirma: “A tarefa do escritor e do 

cineasta é a de transportar o leitor e o espectador, respectivamente, de seu próprio 

mundo para um mundo criado pela tipografia e pelo filme. Este fato é tão claro e se 

realiza tão completamente que os que passam pela experiência aceitam-na 

subliminarmente e sem consciência crítica. Cervantes viveu num mundo em que a 

impressão tipográfica era tão nova quanto o cinema de nossos dias: para ele, parecia 

óbvio que a impressão, como as imagens cinematográficas, usurpava o mundo real. Sob 

o feitiço desses meios, o leitor e o espectador se tornaram sonhadores ─ como René 

Clair já o dissera em 1926, a propósito do cinema.” (ob. cit., p. 320) 

 

 Para McLuhan, como o cinema é “forma de experiência não-verbal... como a 

fotografia, é uma forma de expressão sem sintaxe. No entanto, como a impressão e a 

fotografia, o cinema pressupõe um alto índice de cultura escrita em seus apreciadores, 

ao mesmo tempo em que intriga os analfabetos, ou não letrados.” (ob. cit., p. 320) 

 

 Outra observação do mesmo autor: “O filme, seja em forma de rolo, seja em 

forma de roteiro ou script, está perfeitamente entrelaçado com a forma do livro. Basta 

imaginar, por um momento, a possibilidade de um filme baseado na forma do jornal, 

para se perceber o quanto o cinema se aproxima do livro” (ob. cit., p. 321)  

 

 De resto, somente “uma sociedade altamente letrada e abstrata aprende a fixar os 

olhos, tal como aprendemos a fazer ao ler uma página impressa” (o autor se detém na 

explicação disso, chegando a reconhecer que, em comparação com “outros meios, como 

a página impressa, o filme tem o poder de armazenar e transmitir uma grande 

quantidade de informação” (ob. cit., p. 323). 

 



 Para terminar, volto ao livro McLuhan por McLuhan, com a entrevista deste no 

“Tomorrow Show” da NBC, com Tom Snyder. Em plena disputa presidencial entre 

Jimmy Carter e Gerald Ford, Snyder perguntou a McLuhan porque Carter se saía bem 

na televisão. McLuhan respondeu que Carter tinha carisma: “Carisma significa parecer-

se bastante com as outras pessoas” (McLuhan repetia tal conceito com frequência). 

Quando Snyder disse: “Alguém já lhe perguntou por que as pessoas acham tão difícil 

entendê-lo?”, o entrevistado limitou-se a responder: “Porque eu uso o hemisfério direito 

do cérebro e elas tentam usar o esquerdo. É simples.” (p. 289) 

 

 Mais não disse, nem lhe foi perguntado. 
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The Medium and the Light: Reflections 

on Religion  

by Marshall McLuhan, Eric McLuhan, Jacek Szlarek, Jacek Szklarek (Editor)  

 4.29  ·  rating details  ·  7 ratings  ·  2 reviews  

Marshall McLuhan was a Roman Catholic with a profound understanding of the 

traditions of the Church and of Catholic doctrine.  

This book is a collection of material extracted from McLuhan's many scattered remarks, 

essays and various writings on religion. It is a powerful expose of his brilliant insights 

into theology, the Church and the 
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