
 

 
 
 
Comunicación Interpersoal e Comunicación Comunitaria 2019 

Esquema da aula expositiva do 21 de febreiro de 2019. 

 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos: Ver en             

apuntamentos 2018 o capítulo de Técnicas..  

Aconséllase revisar, de habelos, os enlaces vivos de esquemas e apuntamentos para ampliar             

información. 

 
TÉCNICAS II 
 

Metodoloxías transversais.- 

Na materia CIC utilizamos até tres formas metodolóxicas básicas para o seu            

desenvolvemento práctico. 

 

1.-LEARNING BY DOING: 

Aprender da experiencia; aprender facendo. 

Xurde da man do filósofo do periodismo e pedagogo John Dewey para afrontar situacións e               

necesidades en contextos complexos e diversos, como vén sendo hoxe a relación entre             

persoas no cotiá social, ou no mundo do traballo por exemplo.  

A fortaleza dos vínculos medra no compromiso do facer xuntos. A experiencia do facer              

xuntos é unha pragmática que convida á análise dos procedementos (reflexividade) para            

mellorar a toma de decisións, sempre asumindo aqueles principios éticos e comúns a todos              

e todas, e que todo compromisario debe cumprir para manter activas as redes vinculares e               

vivir en comunidade.  

Deste xeito, preténdese conseguir unha certa autonomía das persoas no pensar sobre si             

mesmos e nas súas responsabilidades para cos demáis. Sobre todo naqueles actos de             

participación que solventen as necesidades comúns de todos e todas. 

Na CIC aplícase a LbD na dinámica de apoios e resolucións no seo dos grupos de traballo e                  

exploración e na convivencia e actuación nos círculos para mellorar a súa efectividade e              

 



 

utilidade, pero, como consecuencia desto, para recoñecer, compartir e mellorar en           

coñecementos, saberes comúns, habilidades e experiencia social. 

 

2.-ApS: 

A ApS varía segundo a orientación e enfoque dos traballos ou experiencias que             

emprendamos: 

 

2.1.- Servizo á comunidade. 

A ApS básica trátase dunha didáctica que relaciona a formación no coñecemento científico             

aplicado cos servizos que a ciencia pode aportar ó desenvolvemento de grupos sociais,             

institucións e entidades que o precisen. Asóciase tamén co fornecemento dunha cidadanía            

activa, con capacidade e vontade para cambiar o seu entorno. 

 
2-2.- Aprender a transformar. 
 
A ApS Crítica xurde da mestura entre a ApS básica e o Pensamento Crítico que devén da                 

Escola de Francfort. Susténtase na ética dos valores humanos á través do diálogo para a               

cooperación, sensibilización e reflexión nas dinámicas sociais e políticas. Formar cidadáns           

con actitude crítica, e non só prestadores de servizo para validar a utilidade do coñecemento               

científico, é a súa premisa. Por tanto, non só é cambiar o entorno, é transformar á sociedade,                 

tentando sobordar as estruturas dominantes e as súas normas e formas de control.  

No eido da comunicación atopámonos, entroutros, con dous exemplos da ApS crítica            

salientables, froito da aplicación do Pensamento Crítico á aprendizaxe social:  

 
a) o concepto de Acción Comunicativa: Jürgen Habermas, discípulo da Escola de Francfort,            

resolve que a comunicación desenvolvida en contextos sociais é a base orixinal da             

Comunicación, e o seu fin é a comprensión mutua entre os seres humanos. Diferencia así               

a Comunicación recíproca, para a comprensión entre seres humanos, da denominada           

Comunicación estratéxica que ten coma obxectivo acadar o éxito á marxe dos intereses             

lexítimos dos interlocutores. A Acción Comunicativa pretende motivar á sociedade, tanto           

a nivel técnico, como práctico e emancipatorio. Posúe un carácter instrumental ou            

técnico que trata de coñecer determinados medios e recursos para obter uns fins sociais              

 



 

e políticos determinados. Paralelamente, ten unha razón práctica de carácter ético, como            

a orientación sobre a adopción de procesos morais para levar a cabo a toma de               

decisións. No tocante ó seu carácter emancipatorio, arela valores como a xustiza social,             

a igualdade, a liberdade ...como guieiros disa emancipación 

b) A Pedagoxía do Oprimido: desde o contexto latinamericano Paulo Freire fálanos de             

necesidade de mudar a nosa perspectiva e a nosa forma de pensar para liberarnos e               

sobordar a situación de dominio e subordinación social entre clases, debemos recorrer,            

entre nós (no noso grupo, na nosa comunidade, no noso entorno), ó diálogo para poder               

recoñecer a nosa realidade e arelar a súa transformación. Hai que formar nesa             

transformación social no seo da comunidade. 

 

  Procesos e procedementos na práctica da materia.- 

 

Fase de Proposta.- 

O primeiro paso, no que só participan os aprendices, é a elaboración da Proposta (que               

vaise modificando e evoluciona á medida que o proxecto avanza). É unha presentación             

daquelo que queremos investigar, unha guía coas metas perseguidas, os temas que            

queremos/debemos tratar, e os conceptos e preceptos operativos que vertebrarán a súa            

reflexión e actividade. Os grupos de traballo pouco a pouco deciden como orientarse             

respecto das funcións, roles, compromisos e responsabilidades no seo do grupo e para             

co Observatorio e a aula, nas tarefas e esforzos de investigación a despregar, e a               

comprender os intereses e motivacións daqueles que prestan a súa percepción e            

experiencias no tema.  

A Proposta convértese, deste xeito, nun deseño operativo sobre o que se sustentaría o              

tema (dun xeito crítico, comprobable e crible) e serve como punto de partida para              

establecer un acordo para o diálogo cos convidados seleccionados. Estas fontes a través             

das súas participacións, expectativas e percepcións, deben enriquecer a Proposta.          

Sobordando e mellorando, dunha parte, a percepción que os contidos das empresas de             

información e entretemento construen sobre a realidade social e política, ás veces, a través              

de etiquetas e atribucións que expresan e consolidan representacións dos sistemas de            

dominación. Doutra parte, aportando experiencias e exemplificacións que emerxen da          

memoria cotiá e o trato entre deles e con outros axentes, dos operativos que adoitan               

 



 

utilizar para enfrontar determinadas situacións e problemas, dos recursos e discursos que            

empregan,... e que axudan a construir con eles, mediante a súa participación, novas             

opcións da realidade social máis rigorosas e certeiras e novos camiños para            

comunicarse e comunicalas socialmente. 

 
Fase de Procesos.- 

 

Proceso de Deliberación-Acción (círculo):  

O Círculo é o dispositivo de diálogo que compoñen os aprendices e as persoas convidadas a                

participar, tras unha selección destes últimos que se obten a partir de criterios como a               

involucración no tema ou problema a resolver, entre elementos da cidadanía. A partir do seu               

concurso e conciliación preséntaselles a Proposta para negociar aqueles aspectos que se            

poden intercambiar e que adecuan e enfocan o interese común por resolvelos. 

Axéndanse, xa que logo, unha serie de xuntanzas nas que a conversa faise efectiva. Convén,               

das dúas partes, aportar materiais que servan tanto para desenvolver un diálogo actualizado             

como após poder contrastar e argumentar sobre o resultado da conversa. Os aprendices deben              

prestar especial atención ós acordos que se tomen, ademais das argumentacións que os             

interlocutores entrecruzan co diálogo, asegurándonos que todos os puntos de vista sexan            

amosados. Faise nun sentido horizontal fornecendo unha relación de ‘confianza’. 

Na xuntanza a conversa ten que resultar efectiva: ser útil para a súa interpretación e tamén                

para uso e reflexión dos convidados e dos aprendices. Na xuntanza é primordial a              

pluralidade de voces; todos deben falar e expresar o seu punto de vista. A persoa que asuma                 

o rol de moderadora debe saber reconducir o diálogo cando sexa preciso, orquestrando             

tempos de intervención. O guión é aquel acordado coa particiàción dos involucrados, ainda             

que é preciso que a conversa flua e non se limite ás preguntas. Débese identificar na                

conversa a todos os interlocutores e os vínculos que manteñen (redes persoais ou             

organizativas). É importante Observar e anotar os comportamentos dos interlocutores á hora            

de argumentar no diálogo mantido e, de cara a reflexividade (pensar sobre os procedementos)              

dos aprendices. A conversa debe ser gravada para a súa interpretación e transcribir as notas               

e declaracións tomadas dela para engadir á Memoria como anexo. 

A Acción é unha actividade do Círculo que vai evolucionando desde a Proposta, emerxe na               

conversa como recurso de visibilización de aquelo que o Círculo desexa mudar, transformar             

 



 

ou describir como realidade vivida no diálogo, como aportación a unha representación do             

grupo digna e construida desde os involucrados e aprendices. A Acción é susceptible de              

partillar cos xornalistas e as empresas de información para lembrarlles a súa            

responsabilidade social, ou para facer parte dunha nova comunicación da identidade e            

necesidade da cidadanía ou de parte dela á sociedade no espazo público, para a formación               

no seo das organizacións e comunidades ou como ferramenta útil que o Círculo aporta aos               

grupos sociais involucrados. 

 

Proceso operativo de edición e difusión.- 

Este proceso susténtase na disciplina xornalística e no proceso de produción de sentido             

habitual nos medios (para que se recoñeza e poida ser mellorado e transformado desde              

dentro). É paralelo ao proceso Deliberación-Acción (que actúa como un motor de            

transformación de hábitos e de comprensión, trato, argumentación e tratamento da mesma) de             

maneira que inciden e se contaminan a un ao outro e viceversa. Comeza na elaboración das                

previsións de axenda e na recomplilación de palabras chave, conceptos e elaboración de             

Glosarios, informacións e documentos por parte do coordinador do tema nos grupos de             

traballo para a elaboración da Proposta. Na conversa do Círculo coa sistematización das             

argumentacións e notas. Continua na interpretación dos datos, selección de declaracións,           

orden e estrutura textual que se dispoña e composición dos textos para a súa publicación e                

difusión.  

Tanto na interpretación sobre os materiais sobre os que dialogar, como na interpretación da              

conversa hai dous instrumentos validados na CIC para rendabilizar resultados na           

comprobación de etiquetas e atribucións, no primeiro caso, como para compoñer o texto a              

publicar polo grupo de traballo. Pódese utilizar un ou outro, ou ambos, dependendo do tema e                

dos acordos resultado da negociación cos interlocutores do Círculo. O Esquema de            

Analizadores xa foi entregado polo profesor na aula. Sobre esa matriz (cadro de variables a               

analizar) dicir que cada cela é o resultado de acordos en círculos precedentes. Non obstante o                

grupo de traballo pode desenvolver outros máis acaídos co concurso dos interlocutores do seu              

Círculo. O segundo instrumento que se pode utilizar é a ACD (Análise Crítica do              

Discurso), que desenvolveu o lingüísta Teun van Dijk. A ACD serve para analizar o xeito no                

que o abuso do poder social, o dominio e a desigualdade son practicados, reproducidos e ás                

veces combatidos nos textos e na fala no contexto social e político.  

 



 

Procura interpretar e amosar todos os elementos que interveñen no discurso (as súas             

argumentacións, os seus vínculos, as redes e os contextos que tecen,….) respecto doutros             

axentes e elementos citados no texto, os poderes que no texto se manifestan ou se agachan.                

Tamén explora a disposición, a orde, que o autor, os interlocutores ou os xornalistas              

dispoñen no seu relato,… esixindo deste xeito, unha pauta de interpretación e unha matriz              

onde dispor todos eses aspectos que son precisos para exercer a crítica na análise e obter                

resultados comprobados. 

Volvendo ao proceso operativo de edición e difusión temos que ter en conta ONDE vai ser                

difundido e a QUEN. O que procede en CIC é obter retornos que aporten máis puntos de                 

vista, datos, informacións, exemplificacións, experiencias,... e adquirir así maior visibilidade          

e sustentación do traballo feito (maior recoñecemento e retribución sobre procesos e            

procedementos seguidos), calcular os efectos e afectos que provocan as nosas publicacións.            

A difusión en CIC fundaméntase, xa que logo, coa participación das redes dos             

interlocutores do Círculo (convidados), aquelas redes que teñen que ver coas súas            

organizacións ou cos afiliados as súas asociacións. Nun segundo banzo a difusión pode             

ampliarse a outras organizacións, asociacións e medios que atenden ao tema ou problema             

que desenvolvemos pero non foron seleccionadas, e, nun terceiro banzo, a outras            

institucións e entidades que teñen responsabilidade pública sobre o tema. 

  

 
 

 


