
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Rio de Janeiro – 7 a 9 de maio de 2009 

 

 1

 
O vínculo comunitário

1 
 
Eduardo Yuji Yamamoto2 
 
Docente da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília) e da Fundação 
Educacional do Município de Assis (FEMA) 
 
Resumo 

 
O objetivo deste texto é dar visibilidade ao vínculo comunitário enquanto objeto da 
comunicação comunitária. Esta área de estudo tem apresentado algumas peculiaridades 
que serão analisadas aqui criticamente: a) dispersão das pesquisas na área devido à falta 
de clareza do objeto; b) tecnicismo teórico; c) urgência de uma reinterpretação do 
conceito de comunidade, capaz de torná-lo mais adequado ao atual cenário. Para 
argumentar o nosso objetivo dividimos o texto em três momentos: 1) breve incursão 
sobre o atual estado de arte da comunicação comunitária; 2) produção de um conceito 
de vinculo comunitário a partir do desdobramento ontológico do termo comunidade 
(Roberto Espósito) e; 3) a descrição do vínculo comunitário subsidiada pela obra “Viva 
o povo brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro. 
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Introdução 

 

A presença das chamadas mídias comunitárias (jornal, rádio e TV) no cotidiano 

dos diversos grupos sociais despertou, nos últimos anos, o interesse de pesquisadores 

aos estudos de comunicação comunitária. Contudo, à medida que se observa um 

aumento significativo de produções acadêmicas brasileiras em comunicação 

comunitária, percebe-se também a precariedade epistemológica sobre as quais estas 

produções foram feitas. Fala-se de comunicação, mas o que é de fato comunicação: 

aparelho? Processo? Linguagem? Fala-se de comunidade, mas o que é comunidade nos 

dias de hoje: um grupo de pessoas com interesses em comuns? Uma fila de ônibus, por 

exemplo? Para que algo seja “da comunidade”, deve estar vinculada, necessariamente, à 

idéia de pessoas pobres ou marginalizadas? Poderíamos também nos questionar se 

comunidade obrigatoriamente tem a ver com território, língua ou costumes em comum, 

mas rapidamente nos daríamos conta de que o processo de globalização re-define 
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parâmetros como tempo, distância, cultura, fronteira, etc., os quais dependiam antes 

diretamente este conceito.  

Tendo em vista este panorama,torna-se inevitáveis questões do tipo: devemos 

repensar estes dois conceitos (comunicação e comunidade)? Quais os fundamentos 

(objeto, teorias e paradigmas) têm legitimado até agora o discurso da comunicação 

comunitária? Estes discursos não são hoje hegemônicos, não caíram num certo senso-

comum? 

Como pretendemos apresentar aqui, a reprodução de conceitos como comunicação 

e comunidade criou uma espécie de dogma na comunicação comunitária; dogmas estes 

que tem repercutido até mesmo em outras áreas, criando uma espécie de jogo de 

espelhos, um espaço de reflexões auto-referentes. Comunicação tem se reduzido a 

instrumento, comunidade como compartilhamento de substâncias (identidade, interesse, 

cultura, território, língua, etc.) e comunicação comunitária como plataforma para 

observação de fenômenos sociais (um objeto da Sociologia?) Tais reduções não apenas 

tem paralisado as pesquisas em comunicação comunitária como, muitas vezes, tem-se 

colocado contra aquilo que justamente procuram. Por exemplo, o pesquisador que 

centra a sua atenção numa rádio comunitária – pois há um pressuposto (ou imperativo) 

de que exista um veículo (mídia) para qualquer trabalho de campo –, em busca de seu 

potencial democrático ou emancipativo, pode deixar de ver o cerne da questão 

comunitária, o ser-em-comum, o sacrificar-se pelo Outro ou pelo grupo, base de toda e 

qualquer participação ou luta coletiva. Este ser-em-comum pode estar se desenrolando 

em outros espaços, não necessariamente técnico. Pode, inclusive, até nem existir. Mas 

não há como saber ao certo, porque não há liberdade para tal, porque seus pressupostos 

impossibilitam a abertura: há uma rádio, então há comunicação; há um grupo de 

pessoas, então deve haver algum sentido de comunidade. 

Estas reflexões não só expõe a fragilidade destes dois conceitos, caídos no vazio 

retórico dos discursos de senso comum, como transparece a necessidade de se colocar 

em jogo suas diversas dimensões, suas repetições e sentidos outros que se ocultam e se 

amarram ao non-sense. 

 

A comunicação como questão filosófica 

 

Até pouco tempo imperava na academia um consenso acerca do problema 

comunicacional. Como relata Muniz Sodré (2007, p. 22 – 23), no Brasil e também na 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Rio de Janeiro – 7 a 9 de maio de 2009 

 

 3

América Latina, a partir dos anos 70, cresce o número de cursos de comunicação, 

possivelmente, para tentar responder aos problemas emergentes de seus países; 

problemas como 

 

[...] o rápido desenvolvimento das tecnologias eletrônicas da informação e 
comunicação e o incremento do consumo de massa, por efeito de planos 
nacionais de desenvolvimento econômico ou simplesmente pela importação de 
objetos e serviços culturais de tendência modernizadora. 

 

Este entendimento deu colorações sociológicas aos primordiais estudos de 

comunicação brasileiros numa tentativa, à época, de edificação de uma teoria que fosse 

independente do “primeiro mundo” e que estivesse também mais próxima do nosso 

contexto, sendo bastante plausível o fato de que daí tenha surgido os primeiros estudos 

em comunicação comunitária. 

O fato, entretanto, é que a base destas construções vinha de uma importação da 

Sociologia (conceitos e teorias), e os estudos de comunicação acabaram reproduzindo a 

maneira sociológica de pensar e, não só, estendeu o conceito de comunicação-

instrumento para a diversidade dos fenômenos sociais do período, principalmente 

protagonizada por setores da classe média (estudantes) e trabalhadora. O resultado disso 

se percebe na atual confusão terminológica entre “comunicação comunitária” e 

“comunicação popular”, “alternativa” e “participativa”, todas elas arroladas sob o 

prisma da filosofia gramsciana. 3  

Desta época aos dias de hoje pouca coisa mudou em termos de teoria, 

metodologia e conceito da comunicação comunitária. A evidência de que sua atual 

estrutura teórica reproduza ainda o espírito daquele período alimenta a hipótese de um 

aumento quantitativo expressivo, embora não acercada de um cuidado epistemológico.  

Isso se deve, em parte porque os problemas tidos como prioritários naquele 

momento eram outros (ditadura, guerra fria, greves, recessões, etc.) ou mesmo porque, 

realmente, as questões referentes à Comunicação satisfaziam as exigências do período, 

quer dizer, corroboravam com o paradigma hegemônico. 4 

O fato, entretanto, é que só recentemente a questão “o que é comunicação?” veio à 

tona, e veio sob a aura de um mistério ou enigma, como algo que não é emissor, nem 

                                                 
3 Sobre a discussão sobre estes termos ver Cicília Peruzzo (1998, p. 120); Beatriz Dornelles (2007). 
4 Sobre a definição de “paradigma” ver Kuhn (2006, p. 13): “as realizações científicas universalmente reconhecidas 
que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modulares para uma comunidade de praticantes de uma 
ciência.” 
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receptor, nem canal ou mensagem, mas algo que fica sempre no caminho do meio. 

“Comunicação”, para Ciro Marcondes Filho, 

 

[...] é antes um processo, um acontecimento, um encontro feliz, o momento 
mágico entre duas intencionalidades, que se produz no “atrito dos corpos” (se 
tomarmos palavras, músicas, idéias, também como corpos); ela vem da criação 
de um ambiente comum em que os dois lados participam e extraem de sua 
participação algo novo, inesperado, que não estava em nenhum deles, e que 
altera o estatuto anterior de ambos, apesar de as diferenças individuais se 
manterem. Ela não funde duas pessoas numa só, [...] mas é o fato de ambos, 
apesar de ambos participarem de um mesmo e único mundo no qual entram e 
que neles também entra. 5 

 

Diferentemente das abordagens sociológicas, diz Marcondes Filho, estudar a 

comunicação é, acima de tudo, reconhecê-la como problema de ordem filosófica, ou 

seja, pertencente “em primeiro lugar, ao campo da filosofia e somente depois aos 

campos derivados da linguística, semiologia, semiótica e das teorias gerais dos 

símbolos”. 6 Isso significa pensar em sua ontologia, debruçar-se sobre “o que é” 

comunicação. 

Indagar sobre a dimensão ontológica da comunicação é o que tem feito aqueles 

que melhor têm lido epistemologicamente campo. Muniz Sodré, por exemplo, tem 

conduzido o problema da autonomia do campo (e do objeto) a partir de uma abertura do 

conceito de comunicação, em cujo solo ontológico repousa o paradigma informacional. 
7 

Este patamar crítico, que tem rendido boa discussão na comunicação, pode se 

estender também à comunidade. Não é difícil percebê-la enquanto um conceito em 

crise, bastando simplesmente colocá-la numa berlinda ontológica. Sua deficiência em 

cobrir experiências limítrofes – aquelas que se colocam no limiar e na morte da 

comunidade – tem demonstrado a urgência de se abrir tal concepção.  

 

O estado da arte da comunicação comunitária 

 

                                                 
5 Marcondes Filho, 2004, p. 15. 
6 Idem, 2006, p. 10. 
7 Sobre o questionamento ontológico e as condições de autonomia do campo (e do objeto), ver Sodré (2002) “É 
inevitável que, no questionamento ontológico, se levante o problema de determinação de um objeto específico para 
que este campo teórico [...] possa ser de fato uma disciplina a mais no continente do pensamento social”. (2007, p. 
16) 
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A concepção da comunicação enquanto técnica e da comunidade enquanto 

compartilhamento de substâncias teve repercussão na comunicação comunitária criando 

aí verdadeiros impasses. Destes valem elencar: 

a) A comunicação comunitária no cotidiano das comunidades: rádios, tevês e 

jornais comunitários, que falam sobre a comunidade, que são feitos pela comunidade, 

asseguram de fato a comunicação na comunidade? Podemos dizer que eles estão, de 

fato, se comunicando ou meramente intercambiando sinais? É bastante comum, pelo 

menos nas emissoras de rádio comunitária, a ingerência política e religiosa, a proibição 

de publicidade, a precária infra-estrutura técnica e humana, fatores muitas vezes 

apontado como causadores da baixa audiência e, portanto, da falta de comunicação na 

comunidade. Há que se duvidar. Não estariam os veículos roubando a cena comunitária? 

b) O tratamento da disciplina de comunicação comunitária (rural, popular, 

extensiva, etc.): para empreender um trabalho prático com os alunos, não é estranho que 

um professor proponha a confecção de um produto comunitário (jornalístico, 

publicitário ou áudio-visual). Aqui a tendência tecnicista é a mesma: o espaço físico 

onde se localiza o veículo (rádio, TV ou jornal) é mais visada que qualquer outro espaço 

da comunidade. De qualquer forma, aluno e professor cumprem a ementa: vão a campo 

– preferencialmente um lugar que legitime o rótulo de comunidade (asilos, favelas, 

cooperativas, movimentos sociais, ONGs, etc.) e que tenha ou “necessite” de um 

veículo de comunicação – conversam um pouco com as pessoas, conhecem uma 

realidade diferente da sua, voltam para sala de aula e começam as deliberações que se 

estendem desde um plano de divulgação dos problemas ali observados, à militância, ao 

engajamento social e político. Em alguns casos, há reuniões com representantes e 

membros da associação e a participação ativa de docentes e alunos, sendo ocasional a 

criação de uma estrutura informativa interna (atas de reuniões, um jornal mural, etc.) 

Também são comuns os casos em que tanto o professor quanto os alunos (observadores) 

permanecem neutros e indiferentes com o papel e caderneta anotando tudo. Permeando 

todo este trabalho, discussões como “foi feito para a comunidade” ou “foi feito pela 

comunidade” ainda costumam render algumas aulas; 

c) A comunicação comunitária como espaço para as pesquisas em Comunicação: 

desta breve incursão já se pode perceber a falta clareza em relação ao seu objeto, muitas 

vezes escorregando para o terreno da Sociologia (em suas inúmeras vertentes), no que 

se percebe, por exemplo, pelos problemas comumente levantados: tentativa de 

classificação dos fenômenos ditos “comunitários” (se um veículo é ou não), ênfase nos 
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processos de organização social via dispositivo técnico (midiatização). Esta confusão de 

objeto também dá espaço para outras reflexões como o fenômeno recente das 

comunidades virtuais, as redes de relacionamento pela internet.  

Questionar-se sobre questão ontológica da comunidade faz-se importante não 

apenas porque força a busca por um fundamento, mas porque expõe uma dupla 

necessidade que se evidencia na comunicação comunitária: um redirecionamento para 

as questões ligadas à comunicação humana (em vista de seu excessivo direcionamento 

técnico) e um “conceito” de comunidade mais adaptado ao atual cenário. 8  

 

Comunidade 

 

Em outra ocasião tivemos a oportunidade de apresentar alguns conceitos de 

comunidade.9 Ali se observou a variedade de definições, muitas delas advindas do 

conceito dialético (clássico) de Tönnies10: comunidade como “paraíso perdido” em 

Rousseau, como “participação” em Nisbet & Hilary, como “mal-estar-pós-moderno” em 

Bauman, como “identidade de projeto” em Manuel Castells, como “identidade de 

resistência” em Cicília Peruzzo. Este rol de definições, na verdade, apresenta-se como 

um conceito que oscila pouco de um autor a outro, reconhecido o seu caráter 

sociológico, de oposição à sociedade industrial e individualista. Como diz Marcos 

Palácios (1990), comunidade tornou-se “uma das idéias-chaves de todo o pensamento 

sociológico”, estendendo-se também “para áreas como a filosofia, história e teologia, 

colocando-se como um dos grandes temas dos escritos sociais do século XIX.” Percebe-

se nestas definições, todavia, a presença de uma substância ou atributo comum, 

qualificativo da comunidade, e que, na maioria das vezes, confunde-se com a própria 

comunidade. Assim, comum é o compartilhamento de interesses, qualidades, objetivos, 

origens e finalidades da ação, a cultura, a moral, etc.  

Foi com esta definição que se conduziu (e se tem conduzido) a maior parte dos 

estudos sociais. Mas assim como na comunicação o questionamento ontológico 

possibilitou a abertura do conceito – permitindo visualizar os contornos de um objeto 

específico e de um campo possível –, também para a comunidade esta questão 

compareceu. Provindo principalmente de uma reflexão da Filosofia Política, alguns 

                                                 
8 É bastante problemático aqui o uso da palavra “conceito” para designar a questão ontológica que propomos para a 
comunidade. Como se verá a seguir, comunidade é mais um devir, portanto, um “não-conceito”. 
9 Yamamoto In: Morais, 2008, p. 318. 
10 Ferdinand Tönnies (In FERNANDES, 1973, p. 96 – 117) propõe uma distinção entre comunidade e sociedade pela 
oposição de uma vida orgânica e a mecanicismo industrial das relações. 
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autores passaram em revisão sobre os fundamentos da comunidade. 11 Foi dessa maneira 

que se começou a pensar a comunidade não mais sociologicamente, mas como uma 

questão filosófica, expresso não mais expresso por um conjunto de pessoas ou por um 

sujeito coletivo (ente), mas como sujeitos individuais, atravessados por um laço que os 

impele para a relação. 

Para compreender esta abertura do conceito de comunidade é necessário recorrer 

ao caminho filosófico de Roberto Espósito. Etimologicamente, communitas, de onde 

provém a palavra latina comunidade é composta por dois radicais: cum (junto de) e 

munus (dever, obrigação, tarefa original que se tem para com o Outro). O sentido do 

munus, portanto, opõe-se à convencional partilha de substância. Munus é a extração, a 

subtração, a desapropriação, a falta, uma força que impele o Ser para fora, nunca para 

dentro. Como precisa Espósito “Munus é entendido pelos latinos como dádiva feita e 

nunca recebida”. 12 Isso não significa, entretanto, que na communitas não haja a 

partilha. Ela existe: é a partilha da expropriação da própria substância: “seus membros 

não são mais idênticos a si mesmos, porém constitutivamente expostos a uma tendência 

que os leva a forçar os próprios limites individuais para encararem o seu fora”. 13  

Na communitas, o sujeito é um completo assujeitado, porque é um devedor, 

porque foi “corroído” desde antes do seu nascimento em função de um Outro; um Outro 

que assume importância definitiva para o Ser da comunidade. Este Outro, no entanto, 

não é um outro-sujeito, mas “uma cadeia de alterações que não se fixa nunca em uma 

nova identidade.” 14 

O pano de fundo para as reflexões de Espósito é o niilismo, o que pode explicar o 

estranhamento que suas idéias porventura provocam. Mas não seria outro o contexto 

mais apropriado para tal discussão sendo que, somente neste cenário, a questão sobre o 

aniquilamento do nada tem condições de prosperar. 15 Explicamos: para Espósito, é o 

nada que se evidencia no Ser da comunidade, na communitas, deixando o Ser livre para 

a relação. Mas ao nada deve-se ressalvar, pois, há 

 

pelo menos dois significados – ou dois níveis – do nada que se mantêm 
distintos, apesar e dentro de sua aparente coincidência  Enquanto o primeiro é o 

                                                 
11 Fundamentos estes que pretendemos instaurar na comunicação comunitária. 
12 Espósito In Paiva, 2007, p. 19. 
13 Idem, 2007, p. 18. 
14 Idem, Idem, Ibidem. 
15 Para Ansell-Pearson (1991) niilismo é “uma disjunção entre a nossa experiência do mundo e o aparato conceitual 
de que podemos dispor, e que herdamos, para interpretá-la”. O niilismo aqui pode ser encarado como a inversão 
interpretativa da negatividade do nada, outrora negativo. 
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da relação – a lacuna, o afastamento, que faz do ser comum não um ente, mas 
uma relação –, o segundo, ao contrário, é o da sua dissolução. 16 

 

Para Espósito, a interpretação negativa do nada por parte da filosofia política 

moderna (Hobbes) immunizou o Ser da comunidade. De que forma? Transformando o 

“nada-em-comum” em comunidade de delito. Diz Espósito: 

 

Para que a operação dê certo – isto é, seja logicamente racional, não obstante o 
altíssimo preço de sacrifício e de renúncia que requer – é preciso não só que tal 
munus comum se torne privado do seu aspecto de excessiva doação em favor do 
da carência, mas também que esta carência – no sentido neutro do delinquere 
latino: faltar – seja entendida nos termos de um verdadeiro e próprio ‘delito’, ou 
melhor, de uma cadeia interminável de delitos potenciais.17 

 

Este forçamento interpretativo, além de conceber como produto uma única relação 

(a vertical) entre indivíduos e soberanos, termina por aniquilar o nada que deveria 

complementar, restando apenas um vazio a ser preenchido por representações políticas 

que não passam de um outro vazio. Para Espósito, a representação “não consegue 

apreender que o nada que deveria complementar não é um perda – de substância, de 

fundamento, de valor – que veio dissolver uma ordem precedente. Mas é o caráter 

mesmo do ser-em-comum.”  

O fato de vivermos todos juntos implica que a nossa presença seja habitada 

constantemente pela ausência (de substância, de subjetividade, de identidade, de 

propriedade). Por esta razão, explica Espósito,  

 

a communitas está bastante distante de produzir efeitos de comunalidade, de 
acomunamento, de comunhão. Não aquece e nem protege. Ao contrário, expõe 
o sujeito ao risco mais extremo: o perder, com a própria individualidade, os 
limites que garantem a sua intangibilidade por parte do outro. De escorregar 
subitamente no nada da coisa.18 

 

Este risco de se perder no Outro e pelo Outro tem conduzido a reflexões por parte 

de alguns filósofos da comunidade. A partir de uma “lógica do abandono”, iniciada com 

Martin Heidegger, Jean-Luc Nancy chega a inferir que a comunidade inoperante – 

inativa, desmotivada, com motor extinto (désoeuvreé) –, seja a única comunidade 

possível. Diz ele: 

 
                                                 
16 Espósito In Paiva, 2007, p. 18. 
17 Espósito In Paiva, 2007, p. 21. 
18 Idem, Idem, p. 20. 
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a comunidade abandonada à sua simples vida-em-comum, privada já da sua 
essência, é a única comunidade possível, a comunidade que se torna toda 
comum, sem barreiras identificáveis, raciais ou de outro tipo, que 
correspondem, ao contrário, à lógica da idéia, do discurso da idéia, ou à ideo-
logia. 19 

 

Para Nancy, a desorientação sobre o próprio sentido da nossa vida-em-comum, 

conduzida pela lógica interna da comunidade, a deixa livre para ser aquilo que 

realmente é, sem conceitos, representações, idéias, nomeações, leis. Com esta postura, 

Nancy desvencilha-se das críticas de que foi alvo (de que teria evocado lembranças 

inconvenientes do nazismo, quando falava de comunidade) ao mesmo tempo em que 

defende o seu programa de trabalho: “estabelecer a condição de uma crítica da nossa 

sociedade na base não mais de uma análise de caráter social, político ou econômico”, 

mas de uma ontologia do “ser-com”, “ser-uns-com-os-outros”. 20 

Esta tendência de ver a comunidade como um devir, aparece também nos escritos 

de Giorgio Agamben. A “comunidade que vem”, essa comunidade sem essência, sem 

identidade própria, é aquela que porta o indivíduo também sem essência ou identidade 

(nacional, étnica, religiosa, política), o indivíduo em sua “vida nua” – o homo sacer. A 

comunidade que vem, diz, é aquela que, em sua singularidade, opõe-se totalmente o 

Estado.  

O problema colocado por Agamben ressalta a crise dos limites (no caso, no 

âmbito do Estado moderno), mas de um modo geral podemos lê-lo como uma questão 

da não legitimidade destes limites, vindo daí a ênfase acentuada do autor aos fenômenos 

de fronteiras. Pois é neste espaço fronteiriço, neste intervalo que separa e une, que nos 

seres se dá o contato dos munus, impelindo-os a um sentido (ou existência) no nada-em-

comum, um acontecimento raro, motivado pelo que chamaremos aqui de vínculo 

comunitário. 

 

Vínculo 

 

Diz Georges Bataille: “A comunicação ocorre somente entre dois seres colocados 

em jogo – dilacerados, suspensos, inclinados ambos sobre o seu nada”. 21 Ora, inclinar-

se sobre o seu nada, como vimos, é justamente inclinar-se para a falta, para o munus, 

que constitui o Ser voltado totalmente para fora, no completo “abandono” da pura 

                                                 
19 Tarizzo In Paiva, 2007, p. 34 – 35 
20 Idem, Idem, p. 38 - 39 
21 Espósito In Paiva, 2007, p. 28. 
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relação. De sorte que, se retornarmos à definição da comunicação como acontecimento 

– ou seja, como a “criação de um ambiente comum em que os dois lados participam e 

extraem de sua participação algo novo, inesperado” (Marcondes Filho) – teremos no 

encontro destes dois seres, um problema comunicacional. 

O fato de ambos estarem inclinados sobre o seu nada cria uma situação de 

impropriedade, quer dizer, uma situação (dialógica, por exemplo) em que nenhuma das 

duas partes tem prioridade sobre a outra, levando os participantes a um terceiro, a “algo 

que vem” (Agamben) – algo “que não estava em nenhum deles, e que altera o estatuto 

anterior de ambos” (Marcondes Filho). Trata-se da emergência do comum, justamente 

pela dilaceração da identidade, subjetividade, propriedade; uma perda irremediável, 

sendo motivada por um laço “impessoal” que desperta o munus e funda um evento 

comunitário. Este laço, como diz Espósito, constitui-se como um 

 

turbilhão – o munus comum – no qual o contínuo junta-se com o descontínuo, 
como o ser com o não-ser. Este é o motivo pelo qual a comunicação “maior” 
não tem o aspecto de uma soma ou de uma multiplicação, mas o de uma 
subtração. Ela não passa entre o um e o outro, mas entre o outro do um e o outro 
do outro. 22 

 

Literalmente, este vínculo vincula as externalidades, trazendo à luz o fato de que o 

fundo das coisas não é constituído de uma substância, mas de uma abertura originária. 

Sua natureza, impessoal (no sentido de não pertencer a nenhuma classe – pessoa, gênero 

ou número), é algo como um verbo no infinitivo, à procura de conjugação. Não se 

confunde com nenhuma prótese tecnológica, pronta e acabada para o uso por qualquer 

pessoa, mas de um fluxo de alteridade propriamente humano, que os transpassa e 

recupera o sentido da doação do ser-em-comum ou comunal. 

O vínculo, cuja importância foi ressaltada por Muniz Sodré (2002; 2006; 2007) 

em muitos de seus trabalhos, recorta aqui um campo de especificidade para o objeto 

comunicacional. Para ele, 

 

[...] a multiplicidade dos fenômenos comunicativos converge reflexivamente 
para uma identificação teórica da comunicação com o «vínculo» intersubjetivo, 
seja no nível das operações discursivas para a produção de sentido, seja no nível 
das formações sociais de controle e gestão do vínculo pelo discurso, como as 
desenvolvidas no âmbito da midiatização. 23 

 

                                                 
22 Idem, Idem, Ibidem 
23 Sodré, 2007, p. 20 
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Ora, é justamente sobre o problema do vínculo (o que é, como se dá, qual sua 

natureza, como captá-lo no seu desenrolar vinculativo) que os estudos da comunicação e 

da comunidade caminham. Não seria outra a direção indicada por Nancy, por exemplo, 

quando fala do “abandono” (se deixar vincular), ou de Agamben quando pensa neste 

“algo que vem” (monopólio do vínculo por parte do Estado). 

Falar sobre o vínculo, entretanto, remete a um amplo campo de generalidades e 

questões que variam conforme o aspecto do processo ou problema comunicacional a 

que se quer dar visibilidade. 24 Esta generalidade pode se estender desde a indagação 

sobre a sua natureza constitutiva (linguística ou extra-linguística), como também sobre 

os fenômenos sociais que articula. Conforme Sodré: “São vinculativos os discursos, as 

ficções, os mitos de fundação do agrupamento histórico que preside as identificações – 

com o Estado-Nação, com os valores (comunidade, família, trabalho, etc.) e com o ethos 

ou atmosfera emocional coletiva.” 25  

Deste campo de generalidades do vínculo, urge um refinamento teórico, uma 

condição não apenas de sua própria inteligibilidade, mas de assentamento 

epistemológico. Sua realização pode se dar no recorte de sua especificidade, quer dizer, 

centrando-se no acontecimento que inaugura. Peguemos como exemplo o evento 

comunitário, a situação expropriativa do ser-em-comum de sua morada inmunizada, 

obrigando-o à tarefa originária (munus) ao sacrifício da contingência (à guerra, à morte). 

Esta ação pode implicar na fundação de um território, um grupo, uma língua, como 

também uma cadeia intersubjetiva de relacionamentos, fugazes, porém transformadores. 

A condição peremptória que especifica o vínculo comunitário, portanto, e ao mesmo 

tempo torna importante um investimento cognitivo, é o sentimento da falta que constitui 

o evento, a ausência na presença (daisen), podendo, inclusive, abrir precedentes éticos. 

Contudo, não há nenhuma obrigatoriedade para que algo caminhe numa direção 

determinada ou estipulada a priori. O vínculo, certamente, inaugura uma situação, mas 

não se sabe o quê exatamente ele inaugura, porque é puro devir, não tem forma definida, 

sequer um nome, embora falemos em comunidade. 

É importante salientar a não obrigatoriedade do vínculo em fundar qualquer coisa 

(um grupo ou um aglomerado humano voltado para um projeto político ou para uma 

                                                 
24 Sobre a definição de vínculo ver Sodré (2002; 2006; 2007): “Vincular-se, diferentemente de pôr-se em contato, é 
muito mais do que um mero processo interativo, porque pressupõe a inserção social e existencial do indivíduo desde a 
dimensão imaginária (imagens latentes e manifestas) até as deliberações frente às orientações práticas de conduta, 
isto é, aos valores.” (In. PAIVA, 2007, p. 9) 
25 Sodré In Paiva, 2007, p. 8. 
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emancipação de classe). Esperar que isso aconteça é incorrer naquilo que Nancy 

criticava veementemente: associar a comunidade a qualquer substância, idéia, lei ou 

conceito, mesmo a qualquer projeto social. Por bem ou por mal (porque valores e razões 

são relativos) acabaria servindo de legitimação tanto para a antiga Volksgemeinschaft 

nazista, como para a recente djamaa dos fundamentalista islâmicos. 26 

Tal des-obrigatoriedade termina também por colocar em crise, não apenas a 

prática conceitual de comunidade, como frisamos, mas também o próprio tecnicismo 

teórico da comunicação comunitária, justamente porque o vínculo pode ou não 

acontecer pela mediação técnica, por uma palavra ou imagem, um discurso ou um 

símbolo.  

Por exemplo, as pessoas podem viver num mesmo território, ter um mesmo 

código lingüístico e cultural, podem até experienciar problemas comuns (como numa 

família, num sindicato, numa sala de aula, num escritório, etc.) e compartilhar um 

sistema de comunicação próprio e interno à área de abrangência (uma rádio ou TV 

comunitária, um jornal da empresa, uma intranet), mas pode ocorrer delas não estarem 

vinculadas, porque não desejam a abertura para o Outro. Mais ainda: pode ocorrer delas 

viverem anos e anos neste sistema comum, com seus aparelhos de comunicação, sem 

nunca se comunicarem, sem nunca desejarem a experiência do vínculo atravessando os 

limites de seu corpo, de seu sonho, de sua psique, dividindo e ao mesmo tempo unindo 

seus limites com a de um vizinho ou companheiro(a). Por outro lado, e 

independentemente de território, língua, ou veículo, o vínculo pode emergir como força 

propulsora de uma relação, caminhando para um entendimento próprio e comum.  

A tese de que na comunidade a comunicação se realiza de maneira efetiva tem 

aqui um sentido pleno. É justamente por se tratar de uma força atrativa que impele o 

indivíduo à perda, sem garantia alguma de ressarcimento ao munus, portanto, à 

liberdade plena para um acontecimento, que se pode falar do vínculo comunitário como 

um objeto, por excelência, da Comunicação. 

 

Um caso exemplar 

 

                                                 
26 Para Muniz Sodré (2002, p. 216 – 217), as reflexões sobre a comunidade acabam esbarrando em algum momento 
no horizonte ético. A esse respeito ver o capítulo IV de Antropológica do espelho (Communitas, ethiké): O autor 
pensa a ética como possibilidade de mobilização de energias “na direção de uma maior plenitude existencial com a 
qual se jogue em termos felizes. Mas também na direção de um equilíbrio tanto das tensões como dos prazeres 
comunitários.” 
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Em “Viva o povo brasileiro” (1984), o escritor João Ubaldo Ribeiro, relata o 

surgimento de uma “Irmandade” no interior de uma “casa da farinha”, lugar em que 

decorre uma reunião de escravos. 

 

(...) Foi também tudo muito sonoro, tão melódico que nada mais se escutou 
dentro da casa da farinha, dizendo uns que ali, naquela hora, se fundou uma 
irmandade clandestina, a qual irmandade ficou sendo a do Povo Brasileiro, 
outros dizendo que não houve nada, nunca houve nada, nunca houve nem essa 
casa dessa farinha desse engenho desse barão dessa armação, tudo se afigurando 
muito labiríntico a cada perquirição. Enquanto Júlio Dandão vai aos poucos 
catando na canastra o que vai mostrar e vai exibindo alguma coisa e explicando 
outra, essa Irmandade talvez esteja se fundando, talvez não esteja, talvez tenha 
sido fundada para sempre e para sempre persista, talvez seja tudo mentira, 
talvez seja a verdade mais patente e por isso mesmo invisível, porém não se 
sabendo, porque essa Irmandade, se bem que mate e morra, não fala.27 

 

Apresenta-se aí a natureza abstrata, hipotética, disforme, mas vinculante, da 

“Irmandade”. Inefável também, como se percebe na hesitação do próprio autor em não 

ousar qualquer afirmação, evitando uma idéia, um conceito, ou uma intenção que 

pudesse comprometer o evento. Em sua fala, se vê apenas o caráter agregador da coisa 

(uma irmandade) e do lugar em esta coisa se desenrola (na casa da farinha). 

O acontecimento aparece metaforicamente como a irmandade e o vínculo como o 

“segredo da canastra” que perpassa a todos, mas a nenhum deles pertence, ficado 

patente, como no trecho abaixo, o vazio ou “incompletude” da relação. 

 

Estes segredos – disse [Júlio Dandão] sem tirar a mão da tampa – são parte de 
um grande conhecimento, conhecimento este que ainda não está completo, 
mesmo porque nenhum conhecimento fica completo nunca, faz parte dele que 
sempre se queira que ele fique completo. 28 

 

A irmandade marca o “encontro feliz” de que fala Marcondes Filho, encontro este 

que, muitas vezes, se dá de modo involuntário, pela força do munus que anima e agrega, 

envolve numa atmosfera do comum, independendo da palavra para sua efetiva 

comunicação (Diz Budião: “ele disse que sabe muito bem que conversa é essa”). 

Quando vinculado conduz o Ser a caminhos labirínticos, à perda da medida e da noção, 

à desreferencialidade. 

 

                                                 
27 Ribeiro, 1984, p. 212 
28 Idem, Idem, p. 211 
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Budião sentiu-se tonto, acreditou até que era por causa da fumaça do cachimbo. 
Olhou para os dois companheiros, ambos pareciam tontos também, Zé Pinto 
sacudindo a cabeça como quem não acredita no que vê e ouve, Feliciano 
exaltado e irrequieto, reproduzindo a saudação ensinada por Dandão. (p. 210) 

 

Na sequência, o autor observa: “Budião, Feliciano e Zé Pinto continuaram sem 

compreender direito o que ele estava dizendo, mas não sentiram vontade de perguntar 

nada, como se tivesse certeza de que acabariam compreendendo.” 29 Sendo energia pura 

de aproximação, o vínculo comunitário não cabe nas formas explicativas ou analíticas 

convencionais, mas naquilo que Marcondes Filho chama de uma “razão durante”, ou 

seja, uma inteligência que se realiza na plenitude do vínculo, por imersão no processo 

para viver com ele, “sentir sua pulsação”. Mas isto, assegura Marcondes Filho, ainda 

não é compreender. “Compreender será um episódio raro, fortuito, quase inapreensível. 

Em geral só se conhece a coisa, quando muito, a posteriori.” 30. E com razão. 

Sobretudo, porque, como diz Nancy, “da comunidade pode-se fazer somente a 

experiência”. 31 
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