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A comunicación Interpersoal non se entende unicamente como unha forma de relación 

que teña como fin a definición dos roles de Emisor e Receptor ou a forma do 

entendemento para que a interacción sexa posible, senón que entendemos 

comunicación nun sentido máis amplo. Faría referencia ao intercambio de 

coñecemento no seo dun encontro entre humanos; encontro que permite articular as 

relacións interpersoais e avanzar na construción da organización social. A modo de 

resumo, a comunicación serve para estruturar a comunidade. É dicir, a desenvolver as 

situacións, os códigos, as normas e planear as accións  que rexen a vida en común. 

 

En relación co traballo realizado ao longo do curso, podemos tirar as seguintes 

conclusións: 

 

1. Comunidade (círculo): podemos definir comunidade no sentido estrito da 

palabra como un concepto que suxire a realización de relacións no sentido de 

familiaridade e do que é a lealdade continua e a contribución ao grupo. Dentro 

do proxecto realizado, podemos entender comunidade como a relación dun 

círculo de diálogo, composto por afectados ou involucrados nun conflito, co que 

afondar nun tema onde cada participante aporte coñecementos que dean lugar 

ao debate. O obxectivo era realizar reunións con frecuencia onde potenciar un 

ambiente de confianza para así observar como é a interacción entre xente, 

integrar modelos dialogais nese contexto, dando lugar non só a datos ou 

noticias, senón tirando reportaxes a raíz dos vínculos establecidos no diálogo. 
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Podemos destacar que moitos dos círculos que se produciron non contaban 

con puntos de vista complementarios, senón que trataban información da 

mesma índole, o que puido chegar a dificultar a riqueza de moitos círculos, 

polo que o noso papel tamén se centraría en fomentar estratexias para seguir 

mantendo a conversa, as relacións humanas. Puidemos tamén descubrir as 

causas, os problemas e como os medios trataban iso. 

 

2. Interacción: como se ve no esquema, é necesario que para que se estableza 

a comunicación, ten que haber retroalimentación (feed-back) e alteridade 

(comprender ao Outro). A interacción pode servir para os seguintes fins: 

a. Controlar a información e o consumo e así saber que medidas levar a 

cabo para facer unha estratexia. Para ser máis precisos poderiamos 

falar dunha estratexia de márquetin. 

b. Construír unha convivencia, cedendo ambas partes. 

 

É difícil redirixir unha conversa aos intereses xornalísticos, porque cada un 

atende aos seus intereses própios. Tamén a unha prealimentación (é dicir, a 

unha bagaxe cultural e de saberes e coñecementos que orienta a nosa 

percepción e interpretación do mundo). É importante que como xornalistas, 

levemos o tema que queremos tratar preparado e aportarlles confianza para 

que eles fundamenten e creen diálogo. Non podemos pretender que os círculos 

comecen a falar se nós non lles damos pé. Toda a cadea de información, 

comunidade, interacción, rede... podemos activala para facer un xornalismo 

máis denso, situalizado, contextualizado e que nos sirva para crear unha rede 

que nos axude a continuar e manter unha loxística da información.  

 

3. Redes: unha rede implica dous elementos, persoas ou obxectos, para permitir 

que haxa unha circulación de bens materiais, inmateriais ou intelectuais. 

Existen varios tipos de redes: familiares, semánticas, de aprendizaxe, 

colaborativas... As redes tamén son unha estrutura sistémica e dinámica que 

contacta a un conxunto de persoas e obxectos, organizados para un 

determinado obxectivo, que se enlazan mediante unha serie de regras e 

procedementos. É importante ter unha estratexia para levar a cabo certos 

temas atractivos, como pode ser a contaminación, mobilidade... xa que non 

xeran tanta interacción como outros temas que agora mesmo están en alza 

(feminismo, colectivo LGBT...). Se damos claves á xente para formalos en 
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coñecementos e pór de relevo os seus saberes, crearemos unha rede máis 

sostible. 

 


