
 

Comunicación Interpersoal e Comunicación Comunitaria 2019 

Esquema da aula expositiva do 14 de febreiro de 2019. 

Carla Conde Román (S1C)  e Miriam García Roca (S2B). 

 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos Observatorio 1 e 

Observatorio 2, no blog.  

Aconséllase revisar os enlaces vivos de esquemas e apuntamentos para ampliar información. 

 

 

OS OBSERVATORIOS.- 

1.-Contexto da aparición dos Observatorios 

Os Observatorios de medios e de comunicación nacen a partir dos anos 50, cando as empresas de                 

información e entretemento tecen relacións cos poderes políticos e económicos, abandoando a            

defensa da cidadanía. Nacen, precisamente, para lembrar a periodistas e empresas a súa             

responsabilidade social para coa cidadanía, que os grandes medios (e a comunicación de masa)              

relegan  a mera consumidora na sociedade de masa;  sen retorno que verifique o seu discurso. 

En 1942, Henry Luce, editor da revista Time, propón o primeiro informe de medios sobre a                

libertade de prensa: o Informe Hutchins (1947) da Universidade de Chicago, de onde xurde a Teoría                

da Responsabilidade Social dos Medios. Esta teoría sustenta que os periodistas e os donos da               

empresas de información deben protexer e exercer a ética na selección das fontes e emisión de                

contidos e, necesariamente, autoregularse á través de própios controis, sen que outros actores             

(lexisladores e cidadanía)  tiveran que censurar a súa credibilidade. 

Os observatorios actuales teñen a súa orixe no activismo de académicos, profesionais e cidadáns              

que promoven a libertade de prensa e os dereitos civís, desde os anos 90 e a primeira década deste                   

milenio. Non obstante, ainda nos USA Accuracy In Media (1969) e FAIR (1986), manteñen o seu                

labor como observatorios desde o seu nacemento.  

Outros observatorios de interese, en Europa, son o Obercom, o L’Observatoire des Médias o              

European Audiovisual Observatory ou a páxina da EJO. 

2.- Antecedentes e labor do OCC 

OCC participou na formación do Observacom da UNEMI e o grupo CIDACOM da USC fundou o                

LabCyD e deseñou o Índice de Vulneración de Dereitos nos Medios, que posteriormente             

desenvolveu unha equipa do IAEN. No proxecto CIDEC presentou o estudo Cara a unha              
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Comunicación non Excluinte. No 2018 OCC desenvolveu, co patrocinio do Concello de Santiago             

de Compostela,  a iniciativa Círculos de Lectura Crítica. 

 

3.- Definición de Observatorio 

Observatorio de Medios ou de Comunicación (dependendo da dimensión) é un instrumento social             

cuxo obxectivo é orientar a actividade xornalística e mellorar a súa ética profesional e procurar a                

adopción da autoregulación (mediante controis internos) na emisión de contidos procedentes das            

empresas informativas e de entretemento. O sustantivo Cidadán especifica a participación da            

cidadanía como lectora crítica, na mediación cos axentes que producen dita información. 

Os observatorios equipáranse aos ombudsmen (valedores do lector, como filtro interno de retorno             

nos medios), as asociacións de consumidores de medios ou a edición de libros de autores que                

critican o actual sistema de medios .  

4.- Tendencias, dimensións e tipos de Observatorios 

Hai dúas grandes tendencias  nos observatorios de medios e de comunicación actuais. 

a) Observatorios fiscais, que se corresponde coa tendencia media criticism (crítica dos medios), e             

que monitorizan os contidos, funcionamento e organización nos medios. Velaí OCC. 

b) Observatorios Think Tank, que se corresponde coa tendencia Media Watch (laboratorio de            

ideas) que analisan e propoñen políticas públicas de regulamentación e cambio no sector dos              

medios. 

Namentres os observatorios de medios céntranse na información e contidos dos medios, os             

observatorios de comunicación amplifican máis alá do xornalismo unha visión distintiva para unha             

Comunicación aberta, construtiva e ampla, sendo a voz, por exemplo, de distintos grupos e actores               

sociais. Distintos gobernos e entidades supranacionais estimulan a creación de observatorios, como            

exemplo de transparencia das súas actuacións, e tamén empresas de medios, polo mesmo motivo.              

Non obstante, a imparcialidade destes instrumentos institucionais e mediáticos está suxeita a            

políticas partitatias e intereses de imaxe corporativa, que ren teñen que ver coa caracterización e               

exercicio independente dos Observatorios de medios e de Comunicación que emerxen desde a             

cidadanía e os profesionais. 

5.- Natureza do OCC 

OCC é un observatorio de aprendizaxe tanto para os futuros xornalistas, comunicadores e             

mediadores na comunicación, como para os grupos e actores da cidadanía que comparten a crítica               

aos medios no espazo de Compostela e de Galicia. Tenta combinar as dimensións xornalística e               
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comunicativa, por tanto. É unha inciativa académica para aprender facendo coa intervención,            

participación e experiencia da cidadanía. 

 

 

6.-  Obxectivos, actividades e tarefas que desempeñan os Observatorios 

Os obxectivos dos Observatorios teñen que ver coa súa natureza e actividades. Xenéricamente             

atenden, baixo a tendencia do media criticism, á observación da produción de materiais             

informativos, á comprobación das fontes, da selección, publicación e difusión de contidos,            

fiscalizando o seu tratamento e a súa calidade, categorizando ós medios e confrontandoos coa              

estrutura de propiedade ou as restricións humanas e técnicas, legais e políticas. Tentando que os               

medios melloren as condicións da autoregulamentación da información no seu seo ou faciliten o              

retorno dos grupos e persoas que aqueles representan e involucran cos seus contidos. 

Entre as súas tarefas están a de apontar erros, manipulacións e distorsións nas coberturas              

xornalísticas e recompilar, desenvolver, analizar e conectar a información que divulgan os            

profesionais cos grupos cidadáns.  

Históricamente o xornalismo desenvolvía a tarefa de fiscalizar ós poderes. Os Observatorios tentan             

fiscalizar o exercicio dos xornalistas, dos medios e da Comunicación. Controlar ao fiscal, ademáis              

dun dereito da cidadanía, é profundar na súa responsabilidade social, no fornecemento da             

democracia, diante da crise da súa falta de credibilidade e o abandono da cidadanía ao mero                

consumo de contidos. 

7.- Sobre a calidade dos medios 

Os Observatorios categorizan, xa que logo, a calidade dos medios tendo en conta a súa               

responsabilidade social. Aplícase aquí a noción de Journalist status de avaliación da calidade             

xornalística. E así podemos clasificar, dun xeito básico, a medios stricto sensu e medios lato sensu.                

Stricto sensu quere dicir que o medio cumpre coas obrigas que por si mesmo se outorga e nas que se                    

asenta a súa credibilidade respecto dos seus lectores, ouvintes ou espectadores, ben polo seu              

pronunciamento editorial, libros, normas e manuais de estilo e da estrutura que desenvolva o staff               

de redacción nas coberturas e tratamento ou pola incorporación de filtros de comprobación da              

información (cartas ao director, valedor do lector, emprego do fact-checking,...) e o mantemento             

destes flitros e os seus usos. Doutra parte, Lato sensu designa a aqueles medios que, ainda que no                  

seu compromiso inicial co lector incidira na veracidade, credibilidade, calidade, desenvolvera           

editoriais alusivas, manuais, normas, libros de estilo e formas de comprobación,...non é capaz ou              
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rexeita este tipo de controis de comprobación e escúdase na lexitimación dos privilexios da              

profesión e na libertade de expresión ou de prensa. 

8.- Identificación de prácticas lesivas 

Pódense identificar práctivas lesivas á calidade nos medios tanto provintes do contexto e dos              

marcos no que se desenvolven, como a causa de prácticas empresariais ou de impericia,              

manipulación e tendenciosidade xornalística. Entre as primeiras atopamos con regulamentos e           

marcos legais que impiden o dessenvolvemento dos mesmos medios, ou as relacións da clase              

política co mercado das comunicacións, o non desenvolvemento de Consellos de Comunicación, a             

concentración de medios e oligopolios,... no caso das segundas, as relacións entre medios e              

anunciantes ou a precarización laboral, xunto coa subsunción da actividade intelectual aos            

beneficios empresariais, ou a homoxenización de liñas editoriais, a non adopción de filtros de              

calidade,... no terceiro caso a intolerancia dos xornalistas a seren auditados, a impunidade e              

inmunidade do xornalista que resiste a comprender e a súa responsabilidade social, ou mesmo              

rexeita a opinión dos seus lectores ou non respecta os retornos que poden chegar como réplica a súa                  

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observatorios 

1. DEFINICIÓN: instrumentos sociais que orientan a actividade xornalística.  

 

2.CONTEXTO:  

Na metade dos anos 50 as empresas de información establecen relacións con poderes políticos.  
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Na primeira década dos 90 profesionais, académicos e activistas poñen en práctica a 

responsabilidade social da profesión e das empresas da información.  

3. TAREFAS: recompilar, desenvolver, conectar e analizar a información que divulgan os 

profesionais con grupos cidadáns.  

4. TIPOS DE OBSERVATORIOS:  

Observatorios fiscais (media criticism) monitorizan o rigor da información e o funcionamento dos 

medios. 

Observatorios think tank (media watch)-laboratorio de ideas e proposta de mudas  das políticas 

públicas sobre o sector. 

5. ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN: 

1)Observación e produción de materiais. 

2)Fiscalización e control dos medios. 

3)Categorización dos medios. 

4)Intervir a través da participación cidadá. 

6. ACTÚAN SOBRE: 

-Difusión e produción xornalística. 

-Apuntan erros, manipulacións e distorsións nas coberturas xornalísticas.  

7. OBXECTIVOS DA OBSERVACIÓN - LIMITADORES ESTRUTURAIS:  

-Capacidade na propiedade medios. 

-Concentración de medios. 

-Oligopolios. 

-Restricións técnicas, legais e políticas.  

8. PRÁCTICAS LESIVAS: 

1)Falta de transparencia nos regulamentos e marcos legais; marxinación de medios. 2)Relacións 

clase política e o mercado das comunicacións. 

3)Relacións entre medios e anunciantes. 

4)Inestabilidade dos Consellos de Comunicación.  

 



 

5)Inexistencia de organismos xurídicos-institucionais no ámbito xornalístico. 6)Escasa innovación e 

participación popular en asuntos da Comunicación. 7)Precarización laboral. 

8)Homoxeneización das liñas editoriais.  

9)Intolerancia dos xornalistas a ser auditados.  

10)Impunidade e falta de responsabilidade social do xornalista.  

11)Non adoptar filtros de calidade.  

12)Non recepción do lector.  

13)Resistencia a cambios diante da crítica pública.  

9. FUNCIÓNS PRIMORDIAIS DOS OBSERVATORIOS:  

-Contribuír ó perfeccionamento do xornalismo.  

-Diseminar cultura de lectura crítica.  

10. HISTORICAMENTE O XORNALISMO:  

-Tarefa de fiscalizar poderes.  

-Controlar ao fiscal e profundar no fortalecemento da democracia.  

-Unha das crises do xornalismo: a credibilidade.  

11. AVALIACIÓN DA CALIDADE PERIODÍSTICA:  

-Empregar métodos que atribúan diversos graos de transformación nos modelos de produción.  

-Journalist status.  

-Medir a calidade xornalística.  

Tras a lectura destes contidos concluímos que para os nosos círculos é fundamental ter presente os 

conceptos de transparencia e credibilidade. Precisamente o noso observatorio ten como obxectivo 

principal a aprendizaxe e a difusión dun novo xornalismo que non siga as liñas marcadas polos 

medios tradicionais. É importante que teñamos en conta o noso marco de actuación e os obxectivos 

 



 

marcados. Ademais, debemos evitar as prácticas lesivas que prexudican o xornalismo na 

actualidade.  

A lectura realizada na aula sobre os observatorios ampliou a concepción que tiñamos sobre eles; son 

uns dispositivos de control para o seguimento e avaliación das prácticas levadas a cabo polos 

medios de comunicación actuais. Ademais, funcionan como instrumentos sociais para a aprendizaxe 

dun bo xornalismo e a educación en comunicación. 

Nos nosos grupos dentro do observatorio un dos puntos fundamentais a ter en conta é a 

credibilidade. Ademais, nos círculos debemos clasificar os distintos puntos a tratar, xa que se non 

categorizamos non sabemos do que estamos a falar e tampouco o que nos están contando as nosas 

fontes. A cuestión é explorar, saben como fan o que nos están a contar, comprobar se realmente a 

súa dinámica de traballo responde ao que nos están dicindo. Hai que ver se un medio ten un nivel 

strictu sensu de calidade ou é un medio que simplemente proclama o que fai pero ao final non ten 

ningún sistema de comprobación de fontes ou cuestións similares. 

Dentro do observatorio, definirnos é a base de calquera construción de textos posteriores. Hai que 

ter sempre moi presente que oportunidades e opcións temos, e que accións podemos emprender. 

Temos que definirnos a nós mesmos para saber en que observatorio estamos traballando. Á hora de 

traballar coas fontes funcionamos como un casting: hai que ter en conta quen nos vai dar a 

información útil que precisamos.  

Na clase tamén falamos sobre aqueles observatorios formados por persoas sen formación 

xornalística. Os observatorios serven precisamente para aprender; axudan a educar tanto a 

xornalistas como á cidadanía. Cando facemos o círculo ensinámoslle á cidadanía que tipo de 

comunicación cultivamos. Debemos falar de como se pode mellorar a comunicación dun grupo 

determinado. 

Normalmente hai institucións chave nos observatorios, como facultades ou universidades, aínda que 

existen observatorios de empresas privadas como pode ser o da SER. Un observatorio non pode 

mentir como fan os estudios de observación de medios, por exemplo. Se menten non poden ser 

considerados observatorios, xa que neles prima a transparencia e a veracidade dos seus contidos, co 

obxectivo de formar un bo xornalismo.  

Hai dous tipos de observatorios: o fiscal (critica aos medios) e o think tank, que funciona coma un 

laboratorio de ideas; en lugar de traballar en como facer un medio, presionan para que os medios de 

comunicación muden as súas políticas. Un exemplo de think tank son os medios comunitarios. 

 

 

 


