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COMUNIDADE E COMUNICACIÓN COMUNITARIA. 

O concepto de Comunidade muda no decurso dos tempos e segundo quen sexa a institución social                
que o utilice ben para denominar as ligazóns existentes nun grupo social, ben ás persoas que                
habitan un determinado territorio ou ben aquelo/aqueles que fan posible a comunicación, por             
exemplo. Comunidade, máis que un concepto polisémico, responde á imaxe das capas dunha             
cebola. Hai un recendo que permanece en todas as capas pero o seu aspecto (significado) muda                
segundo a situación ou o contexto histórico quen se apropia e xira o concepto, outorgándolle un                
novo significado e un novo uso. 

A Comunidade signifícase desde a análise como unha tendencia evolutiva dos grupos humanos             
centrada na cohesión ou na adhesión (ou, en negativo: na diferenciación) dos individuos respecto              
dun grupo, e do grupo respecto doutros grupos sociais. Ten a transformación como meta, como               
pretexto discursivo ou tamén é percibida como loita social emprendida por eses grupos polos              
recursos para a súa supervivencia. Na época do neoliberalismo a ultranza, esta que vivimos, a               
fragmentación social, económica e de valores faina revivir coma punto de ancoraxe e permanencia              
dos grupos sociais frente á disolución que o capital infrinxe nas sociedades. Comunidade é un               
antídoto dos grupos sociais fronte as crises que estes poden sofrir ó longo da súa vida. Ten, doutra                  
parte, un espírito securitista (de malla de seguridade), de preservación dun ser humano relacional. 

A Comunidade exprésase ó través das formas de estar-con-outros coma un fin en si mesmo, e na                 
espreita dun futuro no que estas formas se despreguen de múltiples e impensadas maneiras. 

A Comunidade na tradición académica. 

A tradición académica identifica o rastro da Comunidade en escritas de vai vintecinco séculos nas               
Analectas de Confucio. Nestas escritas o filósofo chino distingue a Comunidade das Sociedades             
dos Iguais. As Analectas son sentencias de tipo político, que orientan sobre principios morais ós               
cabaleiros (persoas de distinta procedencia e clase social que ó través dunha educación nestes              
principios accedían á dirección intelectual e efectiva da sociedade). As Analectas apostaban por             
unha vida digna e auto-xestionada no marco dos principios dictados por Confucio ós seus              
discípulos. Alén das ideas da koinoinia grega ou da communitas romana as ideas de Confucio               
prenden no pensamento occidental no século das Luces, cando Jean-Jacques Rousseau considerou a             
existencia da persoa (do seu corpo) e non só do seu pensamento e cando, desde o idealismo                 
alemán, Immanuel Kant sustancia o principio de transformación e determina que hai que rachar              
co mito da Comunidade para crear a Comunidade desde cero. Kant dicía que esta era a tarefa                 
principal dos grupos humanos: crear Comunidade. 

En Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim e Max Weber a Comunidade aparece de maneira             
multifacética, como ferramenta intelectual que permite tipificar históricamente non só unha época            
 



 

pasada, senon pescudar nun tipo de relación particular que se manifesta tamén nas sociedades              
modernas: apelacións do Estado ó sentimento patriótico do pobo (Tönnies), na comunidade dos             
combatentes (Weber) ou nos momentos de efervescencia colectiva (Durkheim). En esencia falan do             
sentido vincular dos grupos humanos con determinadas institucións e actividades sociais en            
determinadas situacións e que, segundo estes sociólogos, tipifica formas humanas de agrupamento. 

É Georg Simmel quen advirte a principios do século pasado da disolución das comunidades.              
Simmel di que a unidade centrípeta das pequenas formacións sociais vai suavizandose e deixando              
maiores márxenes de autonomía ó individuo, para o desenvolvemento da súa persoalidade. Para             
Simmel esta tendencia evidénciase no paso das pequenas comunidades campesiñas ás grandes urbes             
(algo que, após, Raymond Williams reflicte na discusión entre o traspaso da vida rural á vida                
urbana). 

Para os immanentistas contemporáneos (Jean-Luc Nancy, Roberto Esposito,...) a Comunidade non           
existe sen o Outro, ou sen Outra comunidade. Nancy di que o ser mesmo chega a definirse como                  
relación e Esposito que Comunidade é a presenza do Outro (que é quen nos impele a agruparnos).                 
Doutra parte os operistas (Antonio Negri, Paolo Virno,...) fundamentan á Comunidade co facer,             
coa produtividade social e din que a principal ferramenta para esta loita é a linguaxe (o discurso),                 
retomando o concepto marxista de intelixencia colectiva e propoñendo o concepto de multitude             
(na multitude ten lugar o individuo), fronte ó de masa. 

É coñecida a disputa entre Pablo De Marinis e Zygmunt Bauman respecto dos conceptos de               
pretexto/loita e o concepto de fluxo asociados á definición de Comunidade.  

Desde unha perspectiva decolonial a Comunidade é un concepto occidental, europeo. Felisberto            
Díaz, Jaime Martínez Luna e, após, Gustavo Esteva distinguen a Comunidade da Comunalidade             
a partires das experiencias en Oaxaca e Chiapas (México) cos pobos nativos. Comunalidade             
significa rexeneración de experiencias e tradicións, un modo de vida e de rexime político de               
diversos grupos humanos, en tanto os seus individuos se resisten a ser individuados (é dicir,               
separados) para ser orientados como mercancías (como consumidores pasivos). Propoñen cercar ós            
cercadores de bens e rexeitar o desenvolvemento como laminador de culturas e formas de vida,               
como argumento dunha vida independente. 

Exemplos da materialide histórica de Comunidade, na Europa, son os commons británicos,            
ámbitos de recursos comunitarios que foron cercados polo Estado e as desafeccións privadas, ou o               
man común galego, regulamentado hoxe pola administración autonómica e que sustentan 2900            
comunidades de montes (con recursos de auga, gando, campos, foresta,... ) en usufructo; un total de                
setecentas mil hectáreas do total de superficie da Galicia. Para entender o que é Comunidad e o que                  
é o Ben común non hai mellor maneira que acudir a estas realidades e analisar como son                 
continuadamente cercadas polos poderes públicos e privados. 

A COMUNICACIÓN COMUNITARIA. 

Semella un tanto redundante falar de Comunicación Comunitaria, xa que ámbalas dúas palabras             
residen na mesma raíz etimolóxica pero, xuntas, reforzan a idea do intercambio recíproco e a de                
participación. É importante a participación, xa que logo, pero sen esquecer o que pode ser               
Comunidade para as persoas que fan parte dela. A Comunicación Comunitaria ten unha historia              

recente de entrecruzamentos teóricos e experiencias prácticas a partires dunha mirada crítica            

(denunciativa) e ao tempo alternativa (propositiva). Inclue todas as expresións que xorden como             

 



 

parte da produción cultural (bens materiais e simbólicos) das organizacións, entidades e            

asociacións sociais, mais tamén dos grupos de veciños, de persoas e grupos vulnerables ou              

marxinalizados da sociedade, grupos de interese ou de causa,… é decir, de grupos             

regulamentados (nas súas relacións coas institucións administradoras e decisoras) e grupos non            

regulamentados (que rexeitan unha relación coas institucións e se mobilizan para xerar espazos             

onde autoxestionarse). É o campo para “outra comunicación posible” fóra da comunicación de             

masa convencional e que poidera ser nova expresión, dalgún xeito, daquela proposta histórica             

exposta no Informe McBride. Visibilizase en diferentes planos que caracterizan e determinan a             

súa análise das condicións estruturantes: a) o plano espacial; b) o relacional e c) o discursivo. 

Así en a) os elementos ou conceptos básicos que definen a comunicación comunitaria son a               

territorialización e a escala técnica. En b) a participación, o acceso, o interese e a proximidade.                

En c) a alternatividade, a apropiación e o recoñecemento. 

A territorialización describe os límites xeográfico administrativos cos que se atribue á            

comunicación. O local, o barrial, o rural, o urbano, inclusive o rexional definen a ComCom en                

relación ao espazo físico no que se pode desenvolver.  

No mesmo sentido a escala técnica ou "cobertura" define o tipo de amplificación ao través dun                

medio ou un dispositivo técnico: a distribución, a difusión, o satelital, a dixitalización, a rede,,...               

fala do mecanismo ou dispositivo que propaga e das correspondentes cualidades técnicas de             

recepción que condicionan á comunicación ao través de medios e de outros dispositivos técnicos              

humanos. 

A participación remítenos á unha condición activa das relacións en comunidade. A aportación dos              

seus membros é necesaria para que a comunicación sexa tal e plena, ao tempo. Estimular a                

participación, fai que pasemos do plano relacional ao discursivo e consideremos á participación             

como elemento fulcral na contrastación de fontes e na programación dos contidos, se falamos dun               

medio., o una construcción dun plan de accións en común cara uns obxectivos sociais, por               

exemplo. 

O concepto de acceso refírese ao control e xerarquización para o disfroite dos recursos de               

comunicación. O acceso dos membros da comunidade á Comunicación Comunitaria pode ser            

democrático e flexible en canto a comunidade quere divulgar e, sen embargo, pode haber espazos               

de seguridade reservados ás xerarquías da comunidade, en tanto que estratexias vinculadas ó             

poder que outorga, neste caso, a comunicación.  

Neste sentido, acceso significa, dunha parte, as relacións de fraternidade e cuestións en común              

sobre as que hai interacción e comunicación e, doutra, o coñecemento das reglas e dos poderes                

para establecer acordos ou solventar necesidades. Acceder pode ter que ver tamén coa             

alfabetización na mediación (media literacy) e até coas formas de xestión dos contidos e dos               

medios. 

O concepto de interese ten que ver coa identificación en clave social de determinados intereses               

propios da comunidade en tanto que hai necesidade de preservalos e melloralos. O concepto de               

"comunidade de interese" alude, neste sentido, á reunión estratéxica de individuos determinados            

pola súa condición social, ocupación, profesión, a súa adscripción rural, urbana,... para mellorar as              

 



 

súas condicións de vida. Neste sentido, a comunicación devén no medio para asentar os propios               

intereses da comunidade.  

O concepto de proximidade non só é propio da Comunicación Comunitaria A estratexia             

proximataria responde a unha transversalidade operada desde o mercado e, por tanto, a mellora              

de beneficios e defensa dos territorios da audiencia propios. Doutra parte, a proximidade é unha               

cualidade da mensaxe informativa, ademáis de (como apontaba Sévigné) relación de afectividade            

con espazos e lembranzas que se reproducen a partires da distancia e do tempo.  

Hoxe, a proximidade sinala as deficiencias do equilibrio entre localismo e cosmopolitismo en tanto              

que representacións da comunidade no medio. Non obstante, e respecto da participación da             

comunidade no medio comunitario, a proximidade define un proceso orientado ao coñecemento            

da propia comunidade. 

Entender a Comunicación Comunitaria como alternativa ao sistema de medios é unha            

consecuencia histórica plasmada no ideario do discurso comunitarista en confronto co sistema dos             

medios de masas. O comunitarismo, sobre todo o latinamericano, fundamenta que a            

comunicación é un ben común social e, xa que logo, tamén comunitario e liberador, ao mesmo                

tempo que defensa do que se considera propio. Os medios alternativos, nisa medida, pódense              

conceptuar como "comunitarios", aínda que asociativos ou propios de comunidades de interese. 

O concepto de apropiación dos medios é un discurso político do comunitarismo en tanto que as                

comunidades comprenden da necesidade dos medios de comunicación para preservar e mellorar            

as súas condicións de vida. 

O de recoñecemento é un obxectivo do relato comunitarista polo que o medio é un recurso que                 

ten que ter o recoñecemento da comunidade, convertirse nun "lugar" público desde onde crear e               

expresar a cotidaneidade e requerir mellores condicións de vida. Contraponse, en principio, á             

institucionalización dos medios como poder na sociedade. 

A Comunicación Participativa. 

Antes da participación está o compromiso, sen il non podemos falar de participación. Entendese a               

Comunicación Participativa coma unha ponla da raíz cidadanista emancipatoria, mesmo unha e            

outra intercámbianse nos estudos académicos referíndose “case” ao mesmo. A Comunicación           

Participativa desenvolve un aspecto, porén, máis dentro do contexto político, coma unha            

ferramenta para activar o político. Sustentado na noción de democracia. Pergúntase pola saúde             

democrática nunha sociedade que, advirte - como fixera no seu día Simmel-, se apresenta como               

individualista e que se caracteriza pola dependencia intepersoal, pola delegación de           

responsabilidades e polo corporativismo. Pescuda na falta de participación na democracia           

occidental contemporánea. Á dependencia, delegación e corporativismo pode engadirse coma          

unha patoloxía a excesiva compartimentación ou fraccionamento da realidade que se constata na             

compartimentación temporal (vivir o presente), disociada dun futuro (sen perspectiva) e do            

pasado (sen memoria histórica).  

A dependencia interpersoal fai que a persoa que vive no contexto democrático, por exemplo,              

dependa do Estado, da familia, dos medios,... nos medios, porén, non falan comunmente as              

persoas afectadas polo problema, no seu lugar están os datos ou os expertos, non se participa,                

non hai constancia da experiencia directa persoal ou grupal, non se fai relato das experiencias e                

 



 

saberes acumulados polas pasadas xeracións que sufriron e recoñecen tal ou cal problema, tal ou               

cal etiqueta. A Comunicación Participativa activaría a isas persoas que estiveran dispostas a mudar              

aquilo que se precise en cada situación de dependencia. 

A delegación educa e socializa ás persoas na mínima responsabilidade, fai persoas con             

responsabilidade limitada (eu voto, tí solucionas os problemas da miña comunidade, do meu             

edificio, do meu barrio, da miña cidade,...). 

O corporativismo, e tamén o localismo, para a Comunicación Participativa, son problemas de             

compartimentación, de fragmentación social. No localismo actúase desde unha mala actitude que            

só foca no importante, no cercano, no que afecta directamente. Non importa o de fóra, o dos                 

demais. Boa parte da sociedade democrática actual, afírmase desde a Comunicación Participativa,            

vive nestes mundos afastados que teñen as súas própias normas, as súas própias lóxicas e que                

defenden as súas própias éticas. Autodenomínanse sociedades para recrearse como mundos           

paralelos. Grupos-gueto sen a penas relación con outros grupos. Na linguaxe corporativa,            

escríbese e fálase desde a própia corporación, linguaxes obrigatorios para a ascensión na própia              

corporación, para que te recoñezan coma membro nela. 

A Comunicación Participativa ten un carácter propositivo co que denomina patoloxías da            

democracia: desenvolver a autonomía das persoas, a auto-aprendizaxe,... fronte a dependencia           

permanente. Fronte á delegación interpoñer experiencias de participación cidadá (velái a           

distinción da Comunicación comunitaria), corresponsabilidade, solidaridade e democracia directa.         

Fronte ó corporativismo próponse accións integrais tanto no ámbito local, como global. 

A pregunta é se esta Comunicación Participativa (tal como falan os expertos nela), situada no               

contexto das democracias occidentais, non se convirte tamén (somente) nun recetario de            

auto-axuda. 

 

 

 

 


