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Comunicación Interpersoal e Comunitaria. 

Esquema da clase expositiva do 1 de marzo de 2018. 

Os esquemas son simples referentes para o estudo da materia e non completan aos 

apuntamentos. Para revisar os apuntamentos corrrespondentes ver no blog en 

Apuntamentos> Técnicas. 

 

1. Técnicas das ciencias sociais. 

1.1. Proceso de obxectivación ou obxectividade no xornalismo actual. 

1.1.1. A obxectividade que empregan os xornalistas é unha obxectividade que non  é 

equiparable ao concepto de obxectividade das ciencias sociais, por exemplo, da 

propria socioloxía. 

1.1.2. A obxectividade tratada no xornalismo actual baséase máis na obxectualidade 

que na obxectividade. Cosifícanse persoas e institucións, por tanto, créanse 

estigmas e estereotipos que fan vulnerables en muitas ocasións a grupos sociais 

ou activa a súa marxinalizacións por parte dos medios de masa. 

1.1.3. Trabállase un xornalismo de mercadoría no periodismo actual. É difícil atopar a 

verdade. A verdade desvirtúase a partires do extractivismo co que se procura a 

información para o seu consumo inmediato. 

1.1.4. O proceso de obxectivación ou obxectividade  periodística actual é unha 

mecánica da produción de sentido no xornalismo. Inflúen nela: 

1.1.4.1.As dinámicas corporativas: políticas de empresa que se impoñen no perfil 

do xornalista e no texto. 

1.1.4.2.As burocracias das fontes: seleccionamos as fontes e para iso deseñamos 

unha cobertura. Nisa cobertura as fontes seleccionadas impoñen criterios 

políticos e económicos que modifican a propia obxectividade. 

1.1.4.2.1.Estes dous puntos xeran un perfil do xornalista en relación coa 

empresa e as fontes. No que atingue  á cobertura da información a 

empresa informativa  influe en: 

1.1.4.2.1.1. Actualmente, o traballo guia ao periodista, non ao revés. O 

xornalista,seguindo as normas de calidade da empresa sobre a 

información publicable xera a estrutura da información a partir 

de: 

1.1.4.2.1.1.1.A presentación parte dun conflito: ten que haber dúas 

partes, o xornalista ten que buscar un conflito e xerar 

polémica. 

1.1.4.2.1.1.2. Frases que representan  as “verdades” de cada parte en 

conflito:  Dramatización do interese. 



1.1.4.2.1.1.3.Citas que sustentan as fontes: sempre hai que sustentar 

as “verdades” a partires de autores, fontes,... 

1.1.4.2.1.1.4. Coherencia: texto coherente baseado nos parámetros de 

claridade  da empresa. 1.1 4.2.1.2. A produción de sentido 

consiste, por tanto, na interiorización dos parámetros da 

empresa informativa e do deseño de cobertura no que as 

fontes aportan a súa visión política e a súa vinculación 

económica, interesadamente. 

 

1.2. Obxectivación vs obxectualización: mercancía  

1.2.1. Empresa informativa:  a publicación da información susténtase a maiores en 

normas de produción específicas ao medio. As máis comúns son: 

1.2.1.1.Dimensión: a maior dimensión  e impacto posible, máis probabilidades de 

ser publicada. 

1.2.1.2.Claridade: moitas veces é a claridade  a partires do gosto dos xefes. 

1.2.1.3.Temporalidade:  a información ten valor se responde ao ciclo de 

publicación. 

1.2.1.4.Proximidade cultural: a construción da información ten que entendela a 

audiencia.  Apélase aos afectos dos lectores para asegurar o interese do 

lector ou espectador. 

 

1.3.  Obxectividade: o proceso de obxectivación actual nas empresas informativas 

1.3.1. Non está nos acontecementos senón en quenes constrúen a narración. Temos 

que ser honestos e ter conciencia do que é a decencia comunicativa. 

1.3.2. A obxectividade hoxe é un produto das dinámicas corporativas e da cobertura e 

a selección de fontes que fai o xornalista dacordo aos intereses da empresa. 

1.3.3. É unha estratexia que protexe e privilexia aos xornalistas e ás empresas ante as 

posibles demandas externas. Actua como escudo. 

1.3.4. A obxectividade constitúese como unha norma da actividade e  da profesión 

xornalística. O sistema de masa procura un perfil determinado do xornalismo. 

1.3.5.  Hoxe á obxectividade xornalistica  persegue unha estandarización da base do 

coñecemento  dos periodistas. 

1.3.6. O xornalista  convértese no “operador práctico“ do proceso constituído sobre a 

base do aval corporativo e a “realidade” construida no reparto “óptimo” da 

fonte.  

 

 



 

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

Para desenvolver novos parámetros, máis alá da obxectividade actual do xornalismo, e poder 

fundamentar a análise e a interpretación que CIC propomos utilizar as seguintes técnicas de 

carácter cualitativo desde as ciencias sociais: 

2.1. Observación interna ou participante.  

Básicamente consiste en desenvolver distintos planos da observación facendo parte dos 

integrantes do grupo observado: a) observar as relacións e intercambios dentre deles e a  súa 

influencia nas postas en común, disensos, consensos e tomas de decisión; b) seguemento da 

conversa e a súa dinámica pregunta-resposta; c) recoñecer a estrutura simbólica que o grupo 

participante dispón no intercambio e na información e d) comprobar a relación entre os 

lectores (críticos) e aquelas empresas informativas que interveñen e orientan a circulación de 

información 

2.2. Grupos de discusión e investigación – acción participativa.  

Estes dous puntos teñen que ver co deseño do Círculo. Hai dúas aportacións importantes 

destas técnicas sobre o Círculo: 

a) Como  fiscalizar e mellorar, se de caso, a información e ás empresas 

informativas, respecto do tema que se está a tratar. 

b) A axenda sustentable que, como resultado, poderemos cultivar no futuro 

sobre un tema 

É bo que se exhiban os sentimentos, as emocións, desde unha comprensión persoal e 

da situación. Non se pode caer  nunha despersonalización das fontes que é o que se 

está a facer agora. Tampouco nunha descontextualización das mesmas. 

2.3. Entrevista en profundidade: bríndanos a oportunidade de tratar con persoas de 

dentro e fóra do Círculo para afondar na interpretación que fixemos previamente do 

Círculo. Unha persoa que traballa  o texto, non é realmente o autor do texto porque 

baséase en fontes. O post é unha posta en común de toda a análise.  

 

2.4. Análise estrutural de textos: basease tamén nas fontes, no que din as fontes e desde 

onde o din, na comparación das mesmas propio texto, nas súas asimetrías, na 

disposición da información e dos argumentos que son expostos. Tamén dos textos 

que recollemos coma probabilidade para a contrastación. Na CIC a Análise estrutural 

complétase coa ACD (análise crítica do discurso). Para ver ACD  revisar o seu uso 

correcto nos Apuntamentos> Obsevatorios II. 

 

2.5.  O Inquérito e o Diario de Campo 2.5.1 Inquérito  ou cuestionario vai ser un 

instrumento auxiliar na CIC, útil, por exemplo, para relacionar ou listar aquelas 

preguntas que, vistas o tema, imos intercambiar cos membros do Círculo para o seu 

tratamento na posta en común. 2.5 2. Diario de campo: trátase de recoller notas con 

data persoais de cada alumn@ nas que se relacionan os procesos e procedementos 



levados ao cabo no seu traballo de indagación, pensamentos sobre o 

desenvolvemento do traballo persoal e de grupo, reaccións, estudos 

compementarios, fitos,... de interese para a posta en común do grupo denates de 

redactar a Memoria final do traballo, por exemplo. 


