
Técnicas, instrumentos, métodos e ámbitos de análise e interpretación. 

As técnicas que traballaremos en CIC defínense máis por buscar unha certa profundiza-
ción da información que por salientar simplemente datos xerais próprios dun tratamento 
inmediato, bancario, notarial ou burocrático; búscase a experiencia e o discurso, a posta 
en común e o debate que convoque á participación da cidadanía e dos grupos sociais, a 
acción que execute as tomas de decisións en común e dea visibilidade a necesidades, 
carencias ou a novas representacións máis acaídas desde o grupo afectado polos erros e 
fallas dos medios. Velaí que detallamos aqueles instrumentos de investigación, formas e 
ámbitos que fundamenten, ademais, un Xornalismo atento  a procesos  e procedementos 
críticos. 

O proceso de obxectivación 

Xa que logo convén primeiro deixar claro unha das mecánicas sustentadoras do perio-
dismo: o proceso de obxectivación. Tal proceso, dende as súas orixes un verdadeiro 
empeño loxístico, hoxe está demandando procedementos distintos a este modelo de 
produción masiva que entende a información máis como unha mera mercancia e, me-
nos, como produto intelectual e de intercambio para o desenvolvemento do pensamento, 
da política, da organización social ou da aportación á vida cotía, por exemplo. En tanto 
que mercancía as empresas da información de masa alentan á confusión de entender e 
practicar tal proceso de obxectivación, como un proceso de obxectualización, de cosi-
ficación.  O que produce atributos e sentencias fóra de todo rigor (indesexables, asimé-
tricas, inmunes, impunes) para coas institucións, entidades, persoas e grupos sociais, ao 
mudar tamén a percepción e posterior orientación estratéxica no tratamento dos feitos. 

O capital simbólico que os xornalistas seleccionan, producen, manexan e intercambian 
atópase estreitamente vinculado á base material do mundo social. Na disciplina xorna-
lística, secasí, consiste en manter unha relación dialéctica entre a interiorización de es-
truturas e a produción de sentido (a xeración de historias factuais). Esta “lóxica” pro-
porciona un sentido unitario e sistemático que trascende o plano do subxectivo e reali-
menta ao xornalista nun "mundo de sentido común" (reinterpretando a Bordieu, 1980, 
desde a súa socioloxía reflexiva), esto é, dun sentido consensuado na profesión desde a 
práctica das súas accións. É precisamente a expresión dise sentido práctico a que orienta 
e proporciona unha estrutura  -outras fontes de regulamentación, como son as normas e 
ordes corporativas internalizadas e asumidas, ou, chamémoslle, un “especial tipo” de 
racionalidade que mestura a apropriación cultural coa situación e o contexto- á activida-
de periodística.  

A literatura gris anglosaxona sobre a organización social do campo do xornalismo, criti-
cada posteriormente como fenomenolóxica, foi determinante como manual operativo do 
staff dos medios nos países avanzados entre os anos 70 até o milenio, e sustentou a teo-
ría das tácticas internas e externas da construción dos procesos de obxectivación e, ase-
made, o desenvolvemento duns perfís determinados de comportamento, aprendizaxe de 
regras e maneiras de facer dos periodistas, segundo as condicións impostas desde o mo-
delo de produción de información de masa.  

http://233grados.lainformacion.com/blog/2012/04/de-como-el-nyt-invento-la-cobertura-de-desastres-tras-el-naufragio-del-titanic-carr-vattel-van-anda.html
http://233grados.lainformacion.com/blog/2012/04/de-como-el-nyt-invento-la-cobertura-de-desastres-tras-el-naufragio-del-titanic-carr-vattel-van-anda.html


Para a meirande parte destes teóricos, os periodistas posuen un determinado poder para 
construir unha realidade establecendo no plano social unha certa orde gnoseolóxica (un 
saber sobre a realidade sustentado en formas específicas de clasificación de obxetos e 
individuos). Este tipo de saber sobre a realidade adquírese e reprodúcese ao través de 
procesos de socialización que teñen lugar tanto no medio ou empresa, como na relación 
coas institucións que operan coma fontes. De aí que os periodistas desenvolvan esque-
mas e dispositivos duradeiros que lles permiten actuar con parámetros consensuados no 
ámbito da produción de sentido.  

Seguindo o pensamento destes autores os xornalistas aprenden e comprenden as políti-
cas da empresa e o traballo interno da redacción ao través da observación e a conviven-
cia permanente con outros xornalistas da mesma empresa e doutros medios. É a partires 
disa aprendizaxe que se presentan ou non resistencias e tensións cara a política de em-
presa (Breed, 1972). Como sinala Turow (1984), doutra parte, as principais perspectivas 
que guían o traballo periodístico constitúense ao redor da actividade de construción da 
información: o traballo guía á persoa. Neste caso o papel dos xornalistas máis experi-
mentados ou dos xefes é fulcral (é o sistema de aprendizaxe do acompañamento - com-
pagnonnage.-) No caso dos xefes, normalmente, o que se transfire é unha actitude favo-
rable cara a empresa e o medio, e ás súas metas inmediatas (Fishman, 1983), o que non 
quita para que sempre os periodistas dunha redacción desenvolvan, ás costas dos seus 
xefes, un auténtico discurso subalterno (é dicir, critiquen as ordes e metas que, ainda así, 
van asumir pola supervivencia), segundo apunta Turow.  

O control que se exerce dentro das empresas, para Kepplinger e Kócher (1990) precísa-
se para: a) regular a conducta dos xornalistas dacordo a certos principios e b) para pro-
texer ao grupo de presións externas garantindo unha certa autonomía. Sigal (1978) suli-
ñaba xa denantes que a burocracia a partir da que se organizaría as operacións produti-
vas no medio é fundamental para a aprendizaxe dos xornalistas nas mecánicas da profe-
sión e para acomodarse devagar ao sistema de división do traballo preestablecido na 
empresa, así como ao sistema xerárquico de autoridade no que se sustenta a manufactu-
ra da produción de información neste modelo. É a partires disa posición que se interac-
túa con outros membros do medio e doutras institucións, especialmente daquelas que 
habitualmente operan coma fontes. Como apuntan Johnstone, Salwski e Bowman 
(1978) hai mecanismos para controlar e recompensar, máis que impoñer políticas e 
normas explícitas, as conductas dos xornalistas no seo da empresa, tanto no plano admi-
nistrativo como profesional. De feito as empresas informativas alentan o criterio de as-
censo profesional, no plano administrativo e de xestión, ou ben amplificando o recoñe-
cemento público dos seus periodistas permitíndolles maior libertade na súa produción, 
para que así non interveñan por contra no sistema de toma de decisións. Cando os pe-
riodistas non seguen as normas e políticas da empresa, as riñas soen ser directas e fortes 
(Schlesinger, 1978; Soloski, 1989). 

Respecto das prácticas susténtase que os periodistas en relación coas fontes operan da-
cordo a un método común que é a cobertura. Mellor dito, cos patróns comúns e dinámi-
cas reiteradas que se siguen ao realizar unha cobertura. Deste xeito, se  deseña o inespe-
rado e redúcese a incertidume nas operacións, ao tempo que se cumpren os requerimen-
tos do staff e os tempos de publicación previstos. Unha cobertura que se trata dunha co-



bertura de fontes, e vai tempo non tanto de feitos estrictamente nas máis das ocasións.  
Neste ámbito, que é un proceso de socialización, o xornalista enfróntase a outro tipo de 
esquemas, disposicións e representacións. Segundo Roshco (1975) o periodista procede 
a crear un grupo de fontes de referencia cos que quere identificar diversos puntos de vis-
ta ou, mesmo, tomar posición deles (por tanto dimensiona e redimensiona este grupo de 
fontes segundo a oportunidade e o que se veu dicindo supra respecto da súa relación co 
medio). Do mesmo xeito, o periodista socializa segundo valoracións e representacións 
provintes tanto de ordeamentos políticos e económicos que prevalecen nas fontes o que, 
ao decir de Tuchman (1983), consolida un proceso de negociación de significados que 
ten lugar no interior de burocracias complexas: o da empresa periodística e o das fontes. 
Esto ocasiona que se creen interaccións e redes de acercamento moi fortes. E tamén que 
estas se sustenten en esquemas de interpretación que os periodistas incorporan para en-
tender ás fontes. É a maneira habitual de integrar versións sobre a realidade e sobre as 
mecánicas, protocolos e espazos nos que se pode desenvolver a información. Os perio-
distas aprenden así a establecer os límites da interpretación dos asuntos cotiás e doutros, 
ás veces delicados, que teñen que ver cos movementos sociais, problemas de seguridade 
pública,... ás veces o marco de interpretación, seguindo a Tuchman, pode ser máis im-
portante “que os detalles que contén e articula.” 

Respecto do sistema de valorización da información (das noticias), e coincide nelo unha 
boa parte destes investigadores anglosaxóns, as empresas teñen en conta catro aspectos 
básicos: a) Dimensión (a maior alcance ou escada do feito, maior probalidade de que se 
considere información de interese para o medio), b) Claridade (a información debe ser 
comprensible, sen ambigüidades), c) Temporalidade (os feitos teñen que suceder no ci-
clo de produción de información establecido pola empresa) e d) Proximidade cultural 
(deben ser feitos que poidan seren identificados e aceptados pola audiencia).  Estes  sin-
xelos parámetros organizan a calidade da mercancía, permitindo traballar con ritmo e 
non dando lugar a discusións sobre outros valores. Tunstall (1970) reporta que as 
reunións entre editores de diferentes seccións son breves e rápidamente chégase a inte-
grar o listado da información a incluir.  

As empresas cren así cumprir cun parámetro de profesionalismo e especialmente coa 
obxectividade, e sobre todo competir con outros medios, ao tempo que manteñen a súa 
posición no plano social. É preciso contar con  información “obxectiva”, din. Tuchman 
(1983) sentencia que para lograr que os periodistas separen os feitos (ou ás fontes) dos 
sentimentos e das opinións establécense estratexias operacionais que chegan a conver-
tirse en rituais (os retos transformanse en ritos), de xeito que as operacións que levan á 
elaboración da información son en grande medida inconscientes, non tanto subxectivas. 
O “kit” de principios ao que os periodistas recorren para cumprir cos parámetros de ob-
xectividade e de credibilidade concrétase, xa que logo, nunha loxística de cobertura que, 
segundo Tuchman (1983), presenta as seguintes premisas: a) Presentar ámbolos dous 
lados da disputa, dar voz ás partes en conflicto ou desacordo, b) Incluir frases que co-
rroboren os argumentos dos que loitan por establecer a “verdade”, c) Utilizar citas para 
amosar que a fonte é quen relata o feito, a situación ou problema e d) Organizar histo-
rias ou relatos que presenten dun xeito claro e coherente o asunto. Segundo a autora, a 
obxectividade convírtese así nunha serie de recursos retóricos e de procedementos em-
pregados na cobertura. Visto que a obxectividade non se atopa nos acontecementos, se-



non na acción de quenes cubre os feitos ou consultan a determinadas fontes (Roshco, 
1975) esta norma profesional mecanizouse para “estandarizarse como unha base de co-
ñecemento para os xornalistas.” Por tanto, a obxectividade é un produto das dinámicas e 
procedementos que os periodistas siguen para cubrir eventos e integrar as súas notas 
(Soloski, 1989), que opera ademais como estratexia e mecanismo que protexe aos pe-
riodistas e ás empresas de posibles demandas, permítelle conservar a integridade da súa 
imaxe e controlar os espazos gañados no mercado informativo. A obxectividade é con-
siderada coma un valor e unha norma fundamental entre os periodistas e tamén própria 
da actividade periodística. O periodista institúese, desde este proceso de obxetivación, 
coma “operador práctico” e construtor de saberes que organizan e clasifican a “realida-
de” dacordo con sistemas aceptados socialmente coma válidos. 

A inmunización que leva aos xornalistas a agacharse tras destes conceptos de garantía 
criticounos a mesma sociologa Gaye Tuchman  no texto que viñemos citando sobre os 
privilexios dos que os periodistas disfroitan socialmente, privilexios que evitan calquera 
responsabilidade cos resultados e os efectos do seu traballo. Segundo os presupostos 
deste text, a inmunidade leva, claramente, á impunidade. Afasta ao xornalista da comu-
nidade, na crenza elitista de que o seu servizo á mesma xa está pago polo mesmo feito 
de transferir calquera información, por infoxicar. 

Se o que se persegue é que o traballo periodístico sexa crible aos ollos dos seus lectores, 
sexa útil para as súas vidas e o seu desenvolvemento como persoas críticas co seu en-
torno o proceso de obxectivación ten que ser outro diferente, moi lonxano  do que rela-
tou a literatura anglosaxona desde os 70. Vai tempo que nese proceso o periodista non 
revisa eses efectos que pode causar o seu traballo, non xa desde unha práctica deontoló-
xica, que tamén debería, senon desde a própria comunicativa, de socialización dise tra-
ballo. 

Algunhas publicacións fundamentaron e fundamentan a súa credibilidade nun entrama-
do de fact-checkers (verificadores de datos) e outros avogan por un cambio sustentado 
nos filtros que as proprias dinámicas sociais e tecnolóxicas empurran, nas que hoxe en 
día interveñen as comunidades de lectores compartillando a produción, delimitando o 
acceso, normalizando os fluxos informativos e os ecos como novas formas de poder na-
rrar os feitos e recoñecer as intelixencias colectivas. Secasí ocorre, e estes marcos e 
marcas sustentaran a credibilidade como arela, ou se nesta idade das incertidumes a hi-
bridación ven garantir a máis consecuente das sumas de activos e propostas.  

É preciso, desde a orientación CIC, botar man da aprendizaxe de determinadas técnicas 
cualitativas como aportación metodolóxica das ciencias sociais ao labor de análise que 
esixe o Observatorio. 

Técnicas cualitativas para a análise e interpretación segundo a orientación CIC. 

Presentamos estas técnicas e instrumentos a modo de ficha de definción e utilidade para 
o emprego na orientación CIC e nos procesos de análise e interpretación. 

1.-OBSERVACIÓN INTERNA ou participante: 
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Definición: 

Consiste en observar sistemáticamente o comportamento das persoas, dun grupo ou co-
lectivo, participando  na/da súa vida cotiá e as súas experiencias. @ Observador@ in-
trodúcese no grupo e observao como se fora un membro máis do mesmo (inclusión). 
Adóptase un doble rol: como observador@ e como parte da realidade observada. Xoga 
coa mirada subxectiva e precisa, xa que logo, dunha auto-avaliación do seu proceder no 
grupo (reflexividade). 

Usos na aplicación de CIC: 

En primeiro lugar no plano do grupo de traballo. Observarse a si mesmos na organiza-
ción do traballo, nas asociacións que podemos manter entre nós e cos compañeiros dou-
tros grupos de traballo aportará coñecemento acerca da colaboración e as súas formas e 
compensacións. En segundo lugar a observación interna do grupo de traballo en asocia-
ción coa posta en común e a acción a emprender co Círculo analisando as resistencias e  
acordos. En terceiro lugar  para captar as reaccións que sobre os medios desenvolven os 
membros do Círculo, sobre todo as situacionais e non verbais. En cuarto lugar para re-
solver como no Círculo poden os seus membros comprender e analisar as estruturas que 
os medios dispoñen á hora de sustentar o seu discurso e a súa socialización. Tamén en-
tenderemos como Observación o labor dos membros do grupo de documentación e aná-
lise da economía dos medios a investigar. Todos estes trazos contribuen a análise  e in-
terpretación dos materiais recollidos polo grupo. 

2 .- GRUPOS DE DISCUSIÓN e INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA: 

Definicións: 

A) Os Grupos de Discusión son a práctica central da investigación social cualitativa.  
Para a estratexia CIC é a base do dispositivo creado para traballar a crítica cos Círculos. 
Constitúese un pequeno grupo de persoas (entre 5 e 10, idealmente 8) en interacción, 
orientado semi-directivamente por unha moderadora ou preceptora (que aplica  as nor-
mas consensuadas previamente). A composición do grupo vén determinada por trazos 
ou características comúns con relación ao obxeto de investigación (idade, xénero,  pro-
fesión, clase, posición). Preténdese identificar argumentacións, actitudes, ideas, motiva-
cións ou valoracións (o discurso ideolóxico cotiá, que diría Ortí, 2000)  ao redor dun 
grupo que é capaz de reconstruir un discurso próprio, reproducindo ao tempo o discurso 
social a partires da conversa. A dinámica, normalmente, dura 1 hora e media e se articu-
la coma un dispositivo de comunicación interpersoal (ou conversa socializada) para a 
produción e análise da discursividade, de xeito que se reproduza  un universo simbólico 
que codifique as ideoloxías dominantes e dominadas. 

B) A I-AP é un instrumento da socioanálise (traballo con grupos reais no que ráchase 
coa distancia entre investigadores-investigados), no que o suxeito-obxeto de estudo in-
tervén no deseño, no diagnóstico, na formulación de propostas e na avaliación dos resul-
tados producidos pola propia exploración. Os investigadores avalianse a si mesmos (re-
flexividade) na autoaprendizaxe de técnicas e métodos co obxectivo de descubrir as 
condicións e potencialidades para superalas, reinterpretándose permanentemente. 



Usos na aplicación de CIC: 

O dispositivo dos Círculos de lectura crítica bebe dámbolas dúas técnicas.  De  tamaño 
máis pequeno na súa composición, pola súa intención de continuidade, está oriéntado á 
participación das voces de afectados ou involucrados, con varios obxectivos claros: a 
crítica aos medios e o establecemento da socialización das mensaxes destas empresas, a 
relevancia das experiencias, a construción (mediante a Acción- baixo acordo común- e a 
conversa) dunha representación que soborde os estereotipos dos medios, ao tempo que é 
unha fórmula de educomunicación  para o grupo de investigadores do Observatorio e no 
que se establece tamén unha mutua aprendizaxe entre membros do Círculos e dito gru-
po, que agarda obter o recoñecemento polo seu compromiso coa comunidade. 

A conversa proporciona materiais de análise e de interpretación que terán o carácter de 
“fonte” común para a súa versión nun medio, o Observatorio, que pretende mobilizar e 
sensibilizar aos seus lectores ao redor de temas do seu interese. A Acción en común ten-
ta xerar un servizo á comunidade, para a autoxestión da representación  ou ben para so-
cializar doutro xeito outras posibilidades de convivencia. 

3:- ENTREVISTA EN PROFUNDIDADE: 

Definición: 

Este tipo de entrevistas diríxense a perfís de grupos institucionais (con responsabilidade 
política), grupos funcionais (técnicos e profesionais) e grupos animadores (dirixentes 
asociativos). Poden ser  entrevistas estruturadas ao través dun inquérito ríxido, ou non-
estruturadas se se formulan no ámbito conversacional, onde o investigador establece 
unha relación de confianza e informalidade. Moitas veces utilízase unha técnica inter-
media, entrevistas en profundidade semidirixidas (é decir cun guión previo onde se es-
tablece os obxectivos da entrevista facilitando o control do entrevistador e unha orienta-
ción cara o entrevistado). 

Usos na aplicación de CIC: 

Subsidiaria ao Círculo na procura de material máis persoal sobre as experiencias e o 
tema tratado, constitue unha “fonte” autorizada no xornalismo tradicional e que, segun-
do a aplicación na CIC, pode ser utilizada segmentariamente nos contidos do Observa-
torio para reforzar expresións tidas coma expertas, técnicas ou experenciais  nas organi-
zacións sociais e que, necesariamente, débense contrastar con materiais documentais ou 
co exposto nos Círculos. 

5.- ANÁLISE ESTRUTURAL DE TEXTOS e ACD: 

Definición: 

Falamos da Análise estrutural de textos cando precisamos analizar textos escritos ou 
audiovisuais revelando a súa realidade extralingüística (interpretando a linguaxe dos 



actores e e outorgándolles unha significación que os vincula co contexto)  tentamos des-
cribir a realidade que se construe socialmente e que se expresa, ás veces de maneira 
oculta, ao través de valores, actitudes, expectativas, os obxectivos dos distintos axentes 
(suxeitos, grupos, redes, institucións, organizacións,…) e ao redor das diferencias, seg-
mentacións, unións, conflictos, consensos que dentre deles ocorren ou se manifestan. 
Consiste en descubrir os procesos dialécticos que se producen entre os distintos actores 
sociais considerando as súas diferentes posicións, a súa capacidade  estratéxica e as súas 
interaccións. Na análise dun documento hai que distinguir quenes falan e desde onde 
falan, que recursos e que obxectivos teñen ou perseguen.   

ACD. Ver en Apuntamentos Observatorio II.  

Usos na aplicación CIC:: 

A Análise Estrutural de textos normalmente utilízase en textos escritos. Para utilizar en 
textos audiovisuais ou sonoros requírese habitualmente manexar códigos das “lingua-
xes” audiovisual e audivisual. Establece un sistema de comparanzas para facer unha lec-
tura referencial  estratéxica, case no mesmo sentido que a ACD, pero sen unha visión 
tan ideolóxica e rigorosa. Pode complementarse na CIC coa metodoloxía ACD (que po-
demos revisar xa nos esquemas que referimos no seu día nos apuntamentos Observato-
rio II) 

6.- O INQUÉRITO E O DIARIO DE CAMPO. INSTRUMENTOS AUXILIARES. 

Definición: 

O inquérito non é unha técnica cualitativa per se, é un instrumento intermedio para sol-
ventar unhas preguntas iniciais para acoutar un tema ou negociar un proceso a seguir. 

O Diario de Campo (ou diario de investigación, ou de exploración) é un documento 
aberto, inclusive na súa forma de articulación narrativa, do que non hai suficientes di-
rectrices para su aplicación e análise no plano metodolóxico que aporta as ciencias so-
ciais. Non obstante,  desde a psciopedagoxía, é utilizado como medio de clarificación e 
axuda para a transformación persoal  ao través do seu diálogo introspectivo que se en-
tende necesario para repensar e avanzar non só persoal e profesionalmente, senon desde 
unha posición de actor social  

Usos na aplicación CIC: 

O inquérito utilízase na CIC tal como se expón na definición anterior. No caso do Diarío 
de Campo, aconséllase o seu uso persoal as alumnas e alumnos, para refrenciar, datar, 
recoller datos, interpretacións próprias,  frases de conversas e reaccións, fitos, retos, ri-
tuais, tecer redes, axendar encontros ou desenvolver após postas en común co grupo na 
reflexivización de procesos e procedementos utilizados no decurso do traballo. É acon-
sellable, sobre todo, de cara a construción da Memoria final do grupo e, concretamente, 
para desenvolver o apartado de Memoria individual. 
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