
 

Comunicación Interpersoal e Comunicación Comunitaria 2019 

Esquema da aula expositiva do 11 de marzo de 2019. 

Paula Ferreira (S2A)  e Marta Ojea (S3B). 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos de anos anteriores              

Redes Sociais Humanas, no blog. De habelos aconséllase revisar os enlaces vivos de esquemas e               

apuntamentos para ampliar información. 

Redes Sociais Humanas II 

Premisas e Definicións.- 

Entre as múltiples definicións que existen de Redes Sociais Humanas (RSH) podemos decir que              

unha Rede é un conxunto de persoas relacionadas cunha determinada actividade. As redes,             

tamén, son unha estrutura sistémica e dinámica que involucra a un conxunto de persoas e obxetos                

organizados para un determinado obxectivo ou meta, que se enlazan mediante unha serie de              

regras e procedementos.  

Para Carlos Lozares as redes sociais son un conxunto definido de actores -individuos, grupos,              

organizacións, comunidades, sociedades globais, etc... - que están vinculados uns a outros ao             

través  dun, ou dun conxunto, de relacións sociais . 

Para Elina Nora Dabas as redes sociais non son un obxectivo en si mesmo, senón unha metodoloxía                 

para a acción . 

As RSH comprenden sempre tres premisas básicas: 

1.- Unha rede implica a presenza mínima de dous elementos, sexan persoas ou obxetos, para               

permitir que circulen bens materiais ou inmateriais, ou intelectuais. Será tan grande como o              

traballo que se emprenda ou a cuestión ou problema que tentemos resolver ou describir. 

2.- Básicamente existen varios tipos de rede: familiares, semánticas, de aprendizaxe, neuronais,            

cibernéticas, persoais, colaborativas. Dependendo da área científica as redes son identificadas por            

outros nomes e referencias. 

3.- A maioría das redes susténtanse na Teoría de Grafos para a súa representación gráfica (ver                

nos apuntamentos de anteriores anos de Redes Sociais). Para significar actores desde o social              

empréganse vértices ou nós que se enlazan a través de arcos ou aristas, liñas que diferencian                

accións. Hai una grande diversidade de topografías ou formas lóxicas nas que se pode estruturar               

unha rede. 

 



 

Detállanse algúns tipos de redes básicas: 

● Neuronais, cibernéticas: analizan as sinapses que relacionan as neuronas no cerebro           

humano, como estamos condicionados bioloxicamente. Cibernéticas: relacións co portátil         

(interfaces), ... 

● Semánticas (conceptuais): asociación de conceptos, lazos entre conceptos que queremos          

analizar. 

● Persoais: redes terapéuticas, apoiadas en redes familiares onde a persoa tratada está arredor             

dos seus familiares que axudan a resolver os seus problemas afectivos, psicolóxicos,            

psiquiátricos... 

● Familiares: pais, nais, primos, avós... A meirande parte delas xiran arredor da nai,             

produtora de bens que outorga aos seus fillos, moitas veces sen correspondencia. 

● Colaborativas: dous se poñen de acordo para chegar a un propósito común, repartición de              

tarefas. 

● Cooperativa: configura habilidades. Aínda están por definir. Acompañamento da persoa          

experimentada ao aprendiz. 

● De aprendizaxe: Compártense e intercámbianse coñecementos, saberes, técnicas,...        

Partindo da relación educador-educando. 

● De comunicación: Flament fala das primeiras redes de comunicación a partir dun problema             

loxístico sobre o terreo. Era un vendedor de casas e falaba como nun momento dado podía                

vender casas, repartilas e dicirlle ao arquitecto onde situalas vendo que comunicación se             

podería producir. Así se crearon as redes de comunicación. En 1977 empézase a estudar a               

nivel académico. Pode producir mapas e cartografías. 

● De información: non ten que ver coa comunicación. Revisan a cadea de información,             

procesos, prodecementos, fluxos... 

 

Análise de redes.-  

A análise das redes comezou en 1736, a partires dun problema matemático (como se podía nunha                

illa, sen pasar pola mesma ponte, dunha ribeira á outra). Euler conseguiu resolver o problema e a                 

partir de aquí empezouse a visualizar, a falar das conexións e relacións entre un lugar e outro. Xa en                   

1936, Moreno, para establecer sociogramas (representacións de problemas sociais) mirou como           

debuxar o problema social nunha rede para mellor comprensión (comprender que partes ten o              

problema, ou como abordar algunha das partes complexas do problema).  

 



 

As RSH corresponden a unha dinámica de pensamento complexo e establécense a partir do              

emprendemento individual ou colectivo-participativo para a cartografía (mapeo) de problemas          

sociais. O emprendemento consiste en activar esas redes partindo do coñecemento das mesmas: con              

quen contactamos, en que contextos e en que situacións. 

É preciso facer cálculo dos custos e dos riscos que implica crear unha rede para obter información.                 

A rede atravesa a vida social de cadaquén e dependendo do emprendemento que lle poña cada un                 

terá mellor ou peor calidade. Tamén debemos pensar que podemos intercambiar nós            

(contraprestación) e colaborar na consecución dos recursos que buscan estas redes (bens materiais             

–tanxibles para chegar a certas metas ou propósitos, afectivos,...). 

Cando fagamos análises de redes temos que ter en contas varios elementos: 

Primeiro distinguir os axentes: unha rede componse polo menos de 2 persoas, pero a rede mínima                

ten unha tensión moi grande. Pola outra banda, unha rede moi grande pode ser incontrolable e as                 

redes deben ser controlables, senón son inservibles. Se facemos unha rede moi grande hai partes               

desa rede que quedan inactivas. Dicía Sluzki (que traballaba con redes persoais e ca familia como                

entorno social para emprender terapias) que as redes máis levadeiras son as redes medias, que               

podemos controlar: 15-20 persoas entre familia, xente do traballo, do lecer... 

Outro elemento é o ben ou capital que imos ou agardamos obter ou compartir, que recoñecemento                

social proporciona esa persoa (vínculos, relacións de confianza), como me ve el a min. (se de caso                 

son persoais). Non son o mesmo redes que desfrutan dos bens relacionais, que as redes que buscan                 

acumular capital social. Máis adiante falamos destes conceptos. 

É importante o tema do contexto, do lugar, da situación. Entorno e espazo. Normalmente as RSH                

móvense en contextos próximos. A través do contexto podemos saber os elementos que o              

condicionan, escenas que reproducen ese contexto (dependendo da situación cambia). Debemos           

ter preparado un discurso previo de prestacións, contraprestacións ou xestos que nos permitan             

conseguir ou desfrutar do que queremos. 

Os lugares son importantes porque posúen un contexto histórico, unha tradición.  

A cuestión é identificar os bens que recibimos ou prestamos, e facer un balanzo do custo (tempo,                 

capital...).  

Cos bens, que contraposición ou contraben procede aportar? Cal é o noso sistema de acumulación               

de capital social? Normalmente desperdiciámolos, estragámolos. Como operamos con esas persoas           

 



 

e que usos lles dámos aos bens ou ao capital social? Con eses usos a quen beneficiamos? O cuestión                   

do cálculo de redes é ver a quen beneficiamos. 

O recoñecemento ou a retribución convértese en reputación: a xente cualifica os teus usos, o teu                

xeito de traballar.  

Estas análises, nas estratexias de reprodución social, permiten observar que as persoas xeran             

prácticas (ás veces sen ser conscientes dos mecanismos que permiten comprendelas) que apostan             

pola obtención de recursos a través de redes sociais para solventar ou superar a súa situación.Así                

os recursos sociais toman diversas formas: individual, doméstico, familiar, colectivo, comunitario.           

Cada unha destas formas poden dar lugar a diferentes tipos de redes. Estas redes poden ser                

asimétricas ou simétricas e poden consistir en intercambios de diferentes recursos (económicos,            

culturais, simbólicos). Na análise de problemáticas sociais poden distinguirse catro construcións           

típicas de xeración de redes: 

- Rede de intercambio de reciprocidade indirecta especializada: son redes constituidas entre           

persoas non-carentes e persoas carentes que intercambian bens e servizos asociados a            

distintas especies de recursos. As persoas carentes deles apostan o seu carácter colectivo (o seu               

tempo e esforzo) e os axentes non-carentes ou institucións aportan outro tipo de capitais              

(económico, cultural).  

- Rede de reciprocidade xeralizada: sustentan parte das prácticas que levan a cabo novas             

persoas carentes para asegurarse recursos de persoas próximas, amigos ou coñecidos. Nelas            

son importantes os recursos e servizos pero tamén os significados e xuízos atribuidos. 

- Rede de intercambio diferido interxeracional: redes entre familias e familiares vulnerables           

que comprometen, normalmente, á nai como produtora e/ou distribuidora principal e aos fillos e              

fillas e as súas familias como principais receptores de diferentes circuitos de bens e de servizos.                

Identificase esta rede coas redes familiares básicas denantes descritas. 

- Rede de resolución de problemas: nas que circulan recursos no marco de políticas sociais que               

compiten ou articúlanse con redes clientelares. 

 

Para a análise das redes sociais habería que ter en conta: 

a) Unha dimensión estrutural, que remite as condicións obxectivas externas e a súa relación con              

aqueles elementos que permiten ubicar aos axentes e institucións no espazo social. Ver             

tamén nesta dimensión aqueles recursos que se intercambian (económico, cultural,          

 



 

simbólico) e que facilitarían a circulación de determinados tipos de bens e servizos entre os               

compoñentes das redes. A análise das correspondencias múltiples é importante, xa que fai             

posible as representacións axeitadas no espazo social (a modo de diagramas) e facilitan a              

visualización do conxunto de relacións que se producen simultaneamente. Tamén a ubicación            

dos axentes incursos nas relacións e formular cadros da dispoñibilidade dos recursos que están              

en circulación e se pretenden intercambiar, ademais de poder advertir redes próximas coas que              

tecer novas redes de reprodución de bens. 

b) Unha dimensión vincular que consiste na análise das interaccións concretas, da súa            

frecuencia, da intensidade das ligazóns que puideran crearse, do tipo e calidade dos bens              

(materiais e non materiais) e dos servizos que circulan... É importante nesta dimensión analizar              

as subxectividades dos axentes implicados, ligados a traxectorias individuais e experiencias           

persoais. A abordaxe da dimensión histórica e dos aspectos simbólicos da problemática            

considerada apela a un despregue de metodoloxías cualitativas (velaí o Círculo) que inclúen a              

observación de prácticas concretas como entrevistas e historias de vida (traxectorias vitais). 

 

Conceptos asociados ás RSH.- 

Tratamos agora varios conceptos de interese que teñen que ver co intercambio e a vinculación, e                

poden ter relevancia ou relación coa construción de redes, ou co propósito de emprender a súa                

análise. Trátase de concepto de  don, do de bens relacionais, e o de capital social.  

Mauss falaba do reparto dos dons (agasallos), concretamente en sociedades arcaicas. Nunha            

comunidade tradiciónal o reparto de dons e de cargas é a maneira do intercambio. Á carga (de                 

responsabilidade, de traballo,...) sobrelévase e o agasallo sempre é obrigatorio. Podemos sobrelevar            

a carga sen agardar recompensa (se agardar maiores dones) da comunidade: o don mesmo moitas               

veces é pertencer á comunidade. Era mostra de poder facer agasallos que o outro non puidera                

devolver, aínda que estivera obrigado a facelo. E isto (tal ostentación) podía ser motivo dunha               

guerra. 

Nussbaum recolle de Aristóteles o concepto de ben relacional. Para esta filósofa, un ben relacional               

(na actualidade) e aquelo do que disfroitamos nunha determinada relación social. Ten que ser              

recíproco o intercambio dise ben, ten que ser compartido e consumido no mesmo momento de               

disfroitalo. Ela fala da amizade, do amor, do compañeirismo, de compartir sofías (sabedorías) e              

filias, gostos,... 

Dicía Marx que o capital é unha relación social, máis que outra cousa. Para Coleman o capital                 

social son interaccións e vinculacións entre persoas. Bourdieu di que o importante aquí, é a               

 



 

relación entre os individuos e as institucións sociais. Se Coleman se refire máis ao enfoque               

interaccionista (ás redes explícanse á través de interaccións concretas e reais entre individuos)             

Bourdieu di que a análise das estruturas fundamenta ás interaccións e as condutas individuais.              

Mais, precisa Bourdieu, os axentes non son meros autómatas determinados polas estruturas            

senón que hai que ter en conta as súas prácticas concretas e as súas interaccións. 

Polo tanto o capital social sería o conxunto de relacións sociais que un axente pode mobilizar                

nun momento determinado e que lle pode proporcionar maior rendemento do seu patrimonio,             

sobre todo respecto do seu capital económico e cultural. O capital social é un poder que esixe                 

permanentemente investimentos no tempo, no esforzo, noutros capitais e que pode aumentar ou             

diminuir, mellorando ou non as posibilidades de quen o posúa. Fundaméntase en ligazóns             

permanentes e útiles, sostidas mediante intercambios, materiais e simbólicos. Se son unha fonte             

de poder, tamén son relacións que están continuamente en xogo, que tentan acumularse e polas que                

se está disposto a loitar. As nocións de capital social e de redes, subsidiariamente a identificación                

dos bens e as súas contraprestacións, amósanse como unha ferramenta fecunda para analizar as              

estratexias dos poderes e as tácticas dos que non os teñen (De Certeau) para a reprodución                

social. Ou mesmo para analizar o discurso subalterno (baixo corda) dos “dominados” a espaldas              

do poder (Scott). 

 


