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Marshall McLuhan:  

as redes sociais como novos meios e a construção de uma  

aldeia global online1 

Gustavo Miranda Alves Silva2 

 
RESUMO: Diante de transformações tecnológicas, este estudo aborda o papel de redes 
sociais como meio de construção de uma sociedade em rede e pertencente a uma aldeia global 
capaz de alterar a comunicação. Essa pesquisa exploratória de caráter bibliográfico tem 
objetivo de esclarecer, pelas Teorias da Comunicação e estudos de McLuhan, como o acesso 
às redes sociais ilustra o que se discutia em 1969, incluindo análise do Movimento dos 
Entregadores Antifascistas, relacionando-o aos conceitos apresentados. 
 

INTRODUÇÃO 

Os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Segundo dados de uma pesquisa 

realizada pela Hootsuite3, o Brasil é o segundo país que mais passa tempo conectado à rede. 

Dados da pesquisa TIC Domicílios 2019, realizada pelo Centro Regional para o 

Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (CETIC.BR), mostram que 

atualmente mais de 134 milhões de brasileiros estão conectados à internet, ou seja, três em 

cada quatro pessoas acessam a rede no Brasil. Um crescimento que, segundo a Agência 

Brasil, vem sendo de 3,3% ao ano. 

Ainda em 1969, McLuhan (1969, p. 42) afirmou que “o circulo familiar se ampliou. O fundo 

mundial de informações gerado pelos meios elétricos — cinema, satélites, voos — supera de 

muito qualquer possível influência que mamãe ou papai possam exercer”. Se em 1969 a 

promessa era que esses meios ampliariam os círculos familiares, alcançariam fronteiras ainda 

não imaginadas e transformariam a comunicação, vive-se atualmente a comprovação de que 

essas suposições estavam corretas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando em Mídia e Cidadania pela Universidade Federal de Goiás (UFG. E-mail: 
gustmirandapp@gmail.com. 
3 Plataforma de gestão de redes sociais. 

http://cetic.br/
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Diante das transformações do desenvolvimento tecnológico e a partir de reflexões a respeito 

das redes sociais como meios, este estudo discorre sobre o papel das redes sociais como 

possível ferramenta de construção dessa sociedade em rede, pertencente a uma aldeia global e 

capaz de alterar os processos de comunicação, a partir de uma breve análise do Movimento 

dos Entregadores Antifascistas. A relevância desse trabalho se dá pelo entendimento de que é 

impossível falar de redes sociais sem se apoiar nos estudos de McLuhan e da Escola 

Canadense, cujas contribuições foram fundamentais na compreensão dos meios como fatores 

transformadores. Essa pesquisa exploratória de caráter bibliográfico busca esclarecer e 

apresentar, através de uma reflexão teórica dos conceitos apresentados pela Escola 

Canadense, como o acesso a internet e as redes sociais parece ilustrar o que já havia sendo 

pensado e discutido por McLuhan. 

 

TUDO É COMUNICAÇÃO 

Pesquisa realizada pela TIC Domicílios 20194 aponta aumento do acesso à internet com o uso 

do celular, que tornou-se o dispositivo mais comum para se conectar, seguido dos 

computadores, das TV’s e dos videogames. Cerca de 58% dos usuários da internet a utilizam 

através dos celulares e mais de 90% dos entrevistados relataram conectar-se diariamente. 

Entre os aplicativos e ferramentas mais utilizadas está o envio de mensagens via WhatsApp, 

Skype ou Facebook Messenger. Pela primeira vez, mais da metade das populações de áreas 

rurais declararam utilizar a internet, principalmente com o uso de celulares.5 

Como afirma McLuhan (1993, p. 76), “todos os meios são metáforas ativas em seu poder de 

traduzir a experiência em novas formas“, ou seja, é entregue aos meios, também conhecidos 

hoje por tecnologias, o poder de elevar a experiência do usuário para outras categorias. Se em 

décadas passadas a televisão era uma das principais ferramentas capazes de unificar na 

                                                 
4 Terra. Os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Terra, Segurança Digital, 2020. Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/seguranca-digital/os-brasileiros-estao-cada-vez-mais-conectados-
a-internet,e6901880be9ea5939ec86d9ad59c2e8737neon3b.html>. Último acesso em: 28 Dezembro, 2020. 
5 BRIGATTO, Gustavo. Acesso à internet cresce no Brasil, mas 28% dos domicílios não estão conectados. São 
Paulo: Valor Econômico, 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/26/acesso-a-
internet-cresce-no-brasil-mas-28percent-dos-domicilios-nao-estao-conectados.ghtml>. Último acesso em: 28 
Dezembro, 2020. 
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mesma tela informação, entretenimento e consumo, misturando imagem e som, o smartphone 

hoje consegue reunir essas e mais funcionalidades em um aparelho menor, pessoal e portátil. 

Se em anos passados o Instagram era uma ferramenta de compartilhamento de fotos e vídeos 

de bichos, comidas e cafés, hoje transformou-se também em uma vitrine, de venda e compra 

de produtos, serviços e, principalmente, estilos e ideias. Santos (2003, p. 51) afirma que “o 

conteúdo veiculado pela tevê (assim como por qualquer outro meio de comunicação de 

massa) reflete a sociedade em que ela está inserida e seu momento histórico”, ou seja, se 

através da TV esse reflexo da influência da mídia na população já encontrava-se claro, torna-

se ainda mais evidente com os avanços da internet e do smartphone.  

Temer (2005, p. 276) afirma que a comunicação “é a ação de tornar comum uma ideia, ou 

ainda, uma ação que não se realiza sobre a matéria, mas sobre o outro.” Afinal, para que o 

processo de comunicação exista, é preciso que exista também um outro. 

Essa construção de relações carregadas de significados, com regras próprias de utilização e 

sistema de valores é responsável por construir o desenvolvimento desse homem, cuja 

comunicação passa a ser ferramenta essencial para a vida em sociedade. E compreender como 

a comunicação está presente no desenvolvimento humano é simples. Por exemplo, estima-se 

que a linguagem escrita esteja presente na rotina do homem há cerca de cinco mil anos 

(TEMER, 2005). 

Entende-se, através dos estudos da Escola Canadense, que a sociedade se modifica não 

somente pelas mensagens que são comunicadas, mas pelos meios através dos quais se 

comunicam. Para a Escola Canadense, “culturas inteiras podem ser modificadas ou 

controladas pela implantação de novos meios de comunicação” (TEMER; NERY, 2009, p. 

114). Iniciada por Harold Adams através de sua Teoria da Matéria Prima, a Escola Canadense 

ganha grande destaque com os estudos de Marshall McLuhan. 

Responsável por realizar uma abordagem considerada inovadora e polêmica dos fenômenos 

de comunicação (SANTOS, 2003), Marshall McLuhan é o nome mais conhecido e importante 

da Escola Canadense. Dedicando seus estudos à importância dos meios para a comunicação e 

quais os efeitos deles para a sociedade, McLuhan foi o responsável por estudar o impacto das 

novas tecnologias na transformação dessa sociedade, incluindo implicações políticas e 
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ideológicas (TEMER; NERY, 2009). Sobre os estudos de McLuhan e da Escola Canadense, 

Temer e Nery resumem: 

As novas tecnologias são vistas como fatores que modificam a sociedade, 
gerando mudanças comportamentais significativas. Na visão dessa corrente, 
os resultados obtidos por uma nova tecnologia não são o foco principal, pois 
o mais importante é o tipo de mudança que tais tecnologias causam nas 
relações humanas (2009, p. 115). 

Mudanças essas que podem ser percebidas nas mais variadas áreas da vida em sociedade. O 

homem sempre encontra meios de modificar a tecnologia (MCLUHAN, 1993) e ainda que em 

tempos de McLuhan os computadores e smartphones ainda não fossem presentes como hoje, 

esse desejo pela modificação e atualização já era existente e permanece atualmente. Ainda em 

um aforismo de 1964, o autor tem escritos que podem ser interpretados também a partir da 

realidade atual. 

E é no fascínio da extensão tecnológica desse homem que parece estar o fascínio pela 

manutenção e atualização dos processos de comunicação. Como afirma Santos (2003), “a 

tecnologia digital não facilita apenas o acesso, a emissão e a produção de informações, mas 

também possibilita novas formas de socialização”, onde cabe aos usuários a possibilidade de 

criar espaços de diálogo e compartilhamento de ideias e interesses. É nesse encontro entre 

necessidade de exercer a comunicação, eliminar as barreiras físicas e manter-se conectado 

com o mundo exterior que esse homem contemporâneo encontra, atualiza e justifica a sua 

existência. 

 

A INTERNET, A COMUNUCAÇÃO E A BUSCA CONSTANTE PELA ALDEIA 

GLOBAL 

Machado (2009, p. 10) afirma que “os meios criam envolvimento e participação, não 

envolvimento passivo, mas processos ativos que são invisíveis e fundamentais para a 

compreensão dos meios”, ou seja, cada vez mais meios ou aparatos tecnológicos se 

desenvolvem com a intenção de estimular a participação de seus usuários. Ao observar as 

redes sociais e os mais variados tipos de conteúdo publicados ali, percebe-se a necessidade de 

criar participação entre os sujeitos envolvidos no processo. 
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Mais do que isso, a régua para a medição da qualidade ou relevância de um conteúdo nas 

redes sociais se dá pelo engajamento alcançado ali, uma participação que é medida em 

números e transformada em curtidas — os likes —, comentários e compartilhamentos. Se a 

sua publicação, seja ela uma foto relaxando nas férias ou um texto de denúncia contra o 

governo, não receber curtidas nem comentários no Instagram, por exemplo, essa falta de 

participação e envolvimento pode ser enxergada não só como uma reprovação dentro de um 

grupo, mas até como inexistente naquele ambiente. 

Pertencer a essa tecnologia que serve como extensão ao homem pós-moderno requer 

participação, inclusão e, principalmente, identificação. Usuários das redes sociais seguem 

perfis de outros usuários por variados motivos: compatibilidade de ideais, necessidade de 

pertencimento a um grupo ou tribo, admiração pelo indivíduo ali apresentado no perfil, 

proximidade, laços de parentesco ou amizade, entre outras motivações. O que une essa 

motivação é o desejo pela identificação, que é representada por uma curtida ou comentário 

através do uso de um aparelho smartphone, utilizado em tempo integral. Utiliza-se o 

smartphone para acordar, lembrar das atividades do dia, olhar as horas, medir o batimento 

cardíaco durante a prática de exercícios físicos, fazer compras, telefonar, acessar as redes 

sociais, entre outras ferramentas. Até mesmo o recebimento de informações e acesso às 

notícias segue caminhos distintos atualmente. McLuhan (1993) explica: 

Toda forma de transporte não apenas conduz, mas traduz e transforma o 
transmissor, o receptor e a mensagem. O uso de qualquer meio ou extensão 
do homem altera as estruturas de interdependência entre os homens, assim 
como altera as ratios entre os nossos sentidos (1993, p. 108). 

Em tempos de Covid-19, uma parte da população brasileira que vem enfrentando desafios é a 

de trabalhadores informais, como por exemplo os entregadores de aplicativos, como o Rappi 

ou iFood, responsáveis por realizar centenas de milhares de entregas — ou delivery — todos 

os dias. Pertencendo a um grupo de mais de 5 milhões de prestadores de serviço6, esses 

entregadores correspondem à 15% dos trabalhadores informais no Brasil e podem ser vistos 

por muitas das grandes cidades brasileiras com suas mochilas coloridas nas costas, realizando 

                                                 
6 BBC News Brasil. Com pandemia, entregadores de app têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde. 
Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53258465>. Último acesso em: 26 
Outubro, 2020. 
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entregas por até 12 horas interruptas.7 Rodando mais de 30 quilômetros por dia, o trabalho 

que já era árduo em tempos normais, agravou-se durante a pandemia.  

A insatisfação dos entregadores de aplicativos com o regime de trabalho adotado por essas 

multinacionais veio à luz através da mobilização deles nas redes sociais. Como conta o 

motoboy Paulo Lima, mais conhecido como Galo 8, ele foi bloqueado pelo aplicativo de 

entregas Uber Eats ao passar por um incidente em março de 2020. O pneu de sua moto 

estourou enquanto ele concluía uma entrega e, ao entrar em contato com a companhia na 

tentativa de passar a entrega para outro motoboy, ele foi bloqueado pela plataforma. 

Galo fez um vídeo denunciando essa e outras situações de precarização no trabalho dos 

aplicativos e ganhou visibilidade no Instagram. Em uma entrevista para o Folha de São 

Paulo9, ele comenta: “já fiquei quatro horas parado num pedido para ganhar R$ 7,00. Um mês 

bom é quando chove muito e tem alagamento em São Paulo, aí dá R$ 120,00 por dia 

trabalhando 12 horas”. Atualizam-se os meios, desenvolve-se a tecnologia, mas os laços de 

dependência, segregação e desorganização entre o dinheiro e as sociedades continuam. 

Como afirma McLuhan e Fiori (1969, p. 42), “agora todo mundo é sábio”. Com a 

possibilidade de criar, editar e divulgar, com o próprio aparelho celular, vídeos com 

depoimentos reais sobre um determinado fato, por exemplo, o indivíduo que comenta e 

publica torna-se o porta-voz desse diálogo apresentado. Conteúdo esse que, além de ser 

curtido e comentado pelos seguidores desse usuário na rede, também pode ser compartilhado, 

possibilitando maior visibilidade ao tema abordado. E é nesse compartilhamento instantâneo, 

onde todos os assuntos parecem ser de urgência, que os usuários dessas redes se sentem 

movidos a participar do debate online. O compartilhamento  de uma foto ou vídeo pode ser 

acompanhado de uma frase de apoio ou rejeição e essa participação é estimulada pela rede 

social. 
                                                 
7 BBC News Brasil. Dormir na rua, pedalar 30 km e trabalhar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de 
aplicativos. BBC News Brasil, 2019. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/dormir-na-rua-pedalar-30-km-e-trabalhar-12-horas-
por-dia-rotina-dos-entregadores-de-aplicativos.html>. Último acesso em: 29 Dezembro, 2020. 
8 GUEDES, Gabriel. Entregadores Antifascistas: apps de entrega executam 'promessa' de Bolsonaro. São Paulo: 
Brasil Econômico, 2020. Disponível em: <https://economia.ig.com.br/2020-07-24/entregadores-antifascistas-
apps-de-entrega-executam-promessa-de-bolsonaro.html>. Último acesso em: 26 Outubro, 2020. 
9 SOPRANA, Paula. Acreditaram na mentira do empreendedorismo, diz líder dos Entregadores Antifascistas. 
São Paulo: Folha de São Paulo, 2020. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/acreditaram-na-mentira-do-empreendedorismo-diz-lider-do-
entregadores-antifascistas.shtml>. Último acesso em: 05 Novembro, 2020. 
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No caso do Movimento dos Entregadores Antifascistas, assim que Galo publicou seu vídeo 

comentando o bloqueio dele na plataforma de entrega Uber Eats, ele notou a repercussão. 

Como defendem McLuhan e Fiori (1969, p. 52) “as minorias não mais podem ser contidas — 

ignoradas. Muita gente sabe demais sobre cada um. Hoje em dia estamos irrevogoalmente 

envolvidos com, e responsáveis por, cada um dos outros”, ou seja, quanto mais as redes 

sociais avançam, mais usuários ativos elas recebem. São milhares de indivíduos dispostos não 

somente a curtir fotos e vídeos de quem seguem, mas engajados também na resposta desse 

conteúdo, através de comentários, frases de apoio ou repúdio e o movimento de hashtags. 

Esse novo ambiente virtual pede a participação e o engajamento dos usuários, aqui e agora,  

como em uma aldeia global, afinal a atualização dos conteúdos nas redes sociais é rápido e 

dinâmico, as pautas e os assuntos mais comentados mudam de tempos em tempos e é preciso 

atentar-se para a participação do diálogo em tempo hábil. Como afirmam McLuhan e Fiori, 

ainda em 1996 (p. 91) a respeito da sociedade da época: "O nosso é o mundo novo do tudo 

agora. O ‘tempo’ cessou, o ‘espaço’ desapareceu. Vivemos hoje numa aldeia global… num 

acontecer simultâneo.” 

São esses pontos comuns de interesse entre os indivíduos que fomentam a continuação do que 

McLuhan denominou aldeia global. Como afirma Temer e Nery (2009, p. 117), “esse novo 

mundo, ligado pela tecnologia, torna-se a aldeia global”, sendo responsável por realizar 

transformações na sociedade. A partir do momento que Galo grava e pública um vídeo em 

suas redes sociais denunciando os abusos da relação de trabalho entre entregadores e 

aplicativos, além da divulgação de acontecimentos não antes conhecidos pelo público, talvez 

a mensagem principal desse conteúdo seja o apelo seguido de um comentário de apoio, um 

compartilhamento que divida a indignação ou até mesmo a mudança de pensamento de quem 

assiste ao conteúdo, reflete e se sensibiliza ou se identifica com o que está sendo transmitido 

na tela. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As redes sociais e a tecnologia não foram as responsáveis por introduzir a comunicação ao 

centro da vida do homem, essa já era parte essencial e motora da história da humanidade, 

como discutido anteriormente. Mas percebe-se que esses novos meios seguem alterando a 
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maneira com que os indivíduos lidam com suas questões. Além da possibilidade de realizar 

atividades de maneira remota e online, além de outras ferramentas e facilidades que a conexão 

apresentou à sociedade, é claro como sua utilização vem transformando o comportamento nas 

mais variadas áreas da vida. 

Ao falar de redes sociais, além da possibilidade de eliminar fronteiras físicas na criação e 

troca de conteúdo, espera-se também a criação de vínculos. Com a possibilidade de existir 

milhares de mini aldeias em meio a grande aldeia global que é a internet, é possível encontrar 

tribos que pensam, debatem e divulguem conteúdo para determinados públicos, em uma 

tentativa constante pela identificação e, consequentemente, pela comunicação. Por mais que 

os indivíduos muitas vezes encontrem-se em situações de isolamento, já que as ferramentas 

encontradas no aparelho celular possam tomar grande parte do tempo do usuário, elas 

funcionam com o objetivo de criar conexões, mesmo que online. Uma ligação responsável por 

criar laços, comunidades, alterar relações de consumo, promover novas ideias, adquirir 

conhecimento, entretenimento, entre outras atividades, atribuindo novas maneiras de se 

relacionar, com vantagens e também consequências negativas. 

Percebe-se que, mesmo estudando e refletindo sobre meios e suas conexões em uma época em 

que os computadores e aparelhos celulares não existiam, McLuhan abriu portas para uma 

importante reflexão relacionada aos meios e tecnologias. Mais do que um canal, aos meios 

cabe a função de atualização dos processos de comunicação. Muito vem sendo alterado até 

aqui e, com os avanços das tecnologias, como a criação de assistentes virtuais com o uso da 

realidade virtual, por exemplo, acredita-se que as atualizações nos processos de comunicação 

devem continuar. Afinal, se a comunicação é atividade inerente ao homem desde o princípio, 

sua função fundamental permanece e novos aparatos tecnológicos serão agregados. Uma 

discussão que, por muito tempo, ainda poderá ser pautada e exemplificada nos antigos 

pensamentos da Escola Canadense. 
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