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Como pesquisador de Iniciação Científica do Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP) 

da Faculdade Cásper Líbero, participei, ao longo do ano de 2015, do projeto de pesquisa 

“A compreensão como método”. Um dos objetivos do texto científico que me proponho 

a escrever tem a ver com o estudo de autores humanistas e de humanidades, em busca 

de maior compreensão sobre como se dá essa compreensão, de que fala o projeto de 

pesquisa, pelos meios de comunicação, destacando quão efetivos podem ser esses meios 

no sentido de fazerem com que as pessoas se compreendam mutuamente. O tema dos 

meios de comunicação com o recorte sobre a efetividade desses meios no favorecimento 

do exercício da compreensão evoca o pensamento de Emmanuel Lévinas (1906-1995), 

que se ocupou com a investigação da transposição de ideias em linguagem. Essa 

abordagem irá ser estendida, no texto que se propõe, para abarcar também Marshall 

McLuhan (1911-1980), um autor que revelou ter estado a par das observações de 

Lévinas no tempo: tendo vivido no século XX, acompanhou o desenvolvimento dos 

meios de comunicação, questionando esses meios e suas transformações, revelando 

proximidade com Lévinas, também um humanista do século XX que vivenciou o terror 

da barbárie na Europa de seu tempo, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, o 

que o levou a questionar o poder da linguagem para comunicar e, ao mesmo tempo, 

como a linguagem pode sustentar o autoritarismo, além de outras formas de coerção 

social. Extrapolando o campo político, Lévinas trouxe contribuições notáveis para a 

formação de uma epistemologia da linguagem. Por sua vez, McLuhan excedeu o campo 

social e trouxe os fundamentos para a formação de uma teoria dos meios de 

comunicação: a linguagem é, em última instância, compreensão e os meios de 

comunicação, sob a perspectiva teórica de McLuhan, seu veículo. Para ampliar o escopo 

da investigação, pretende-se consultar as histórias de vida dos dois teóricos e o período 

histórico em que viveram, entendendo-se que os pensamentos não são desvinculados da 

sociedade e do tempo em que as pessoas viveram. Este artigo científico será construído, 

portanto, tomando por base alguns dos grandes eixos das teorias de Emannuel Lévinas e 

de Marshall McLuhan, a partir da aproximação do pensamento dos autores sob uma 

perspectiva comum, que é a da efetividade dos meios de comunicação sob o ponto de 

vista, primordialmente, da linguagem.  
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