
 

Comunicación Interpersoal e Comunicación Comunitaria 2019  

Esquema da aula expositiva do 25 de febreiro de 2019.  

Gema García (S2C)  e Sandra Rivadulla (S3C) 
 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos de Técnicas             
(ap.2018) e Técnicas II (ap.2019; ) no blog. 
Aconséllase revisar os enlaces vivos, incluidos nos esquemas e apuntamentos para ampliar            
información.  

TÉCNICAS II.b 

(Sobre os apuntamentos Técnicas de 2018, realízase unha selección de técnicas cualitativas e             

instrumentos de utilidade para o desenvolvemento da materia no ano presente) 

1.- OBSERVACIÓN. 

Definición: 

Observar a persoas, grupos ou colectivos participando na súa vida cotiá enfócase            

habitualmente no seu comportamento, na asociación que pode haber entre o que din e como               

se comportan, na súa interacción; cando (tempo) e onde (lugar) participan. Quen observa,             

desde unha perspectiva de investigación ou de recolleita de información, pode facelo desde             

unha posición distante, pero deste xeito a análise carece da experiencia e da aportación do               

investigador ó grupo observado. Doutra parte, se a persoa observadora fai parte (é             

participante) do grupo que investiga xoga coa mirada subxectiva, ao igual que se fora no               

enfoque distante, pero precisará dunha auto-avaliación do seu proceder, é dicir, duns            

criterios ou principios éticos que detallarán e rexerán a súa actuación e así medir tanto as                

relacións, vínculos ou a toma de decisións, como o seu impacto e efecto sobre o grupo.                

Tamén medir como resolver e utilizar determinados recursos e formas de facer que pode              

empregar no desenvolvemento desta tarefa (reflexividade). É imprescindible na Observación          

participante levar un rexistro sistemático das reflexións tiradas da interacción, e dos            

itinerarios, recursos empregados e aportacións realizadas na toma de decisións e na            

resolución  de acordos, disensos e accións emprendidas co grupo observado. 

Usos na CIC da Observación: 

 



 

-En primeiro lugar no plano do grupo de traballo. Observarse a si mesmos na organización               

do traballo, nas asociacións que podemos manter entre nós e cos compañeiros doutros grupos              

de traballo aportará coñecemento acerca do compromiso, da colaboración e da           

solidariedade, e as súas formas e compensacións . En segundo lugar a observación interna             

do grupo de traballo en asociación coa posta en común e a acción a emprender co Círculo                 

analisando as resistencias e acordos (comportamentos, actitudes, procedencia das súas          

argumentacións, adscrición a discursos da organización a quen representan -se é o caso-,             

cruces dialécticos). En terceiro lugar para captar as reaccións que sobre os medios             

desenvolven os membros do Círculo. En cuarto lugar para resolver como no Círculo poden os               

seus membros comprender e analisar as estruturas que os medios dispoñen á hora de              

sustentar o seu discurso e a súa socialización. Por último, catalogar e categorizar a              

importancia das experiencias relatadas polos interlocutores de maneira que axuden á           

resolución das carencias e necesidades comunicativas do grupo. 

-Identfícase, no plano da análise individual, co instrumento Diario de campo, diario do             

investigador, diario da exploración,... que atende a unha formulación subxectiva, persoal,           

sobre as percepcións da analista tirando reflexións (sobre os principios que utiliza como             

criterios de actuación e sobre os procesos nos que está incursa) e reflexivización (sobre os               

procedementos que desenvolve nas tarefas que ten por diante). Enténdese como unha            

produción sobre a experiencia, en tanto que forma teórica previa ou formulación, e de              

aplicación ou utilización posterior das formas atopadas (neste caso, de comunicación) que            

axuden resolver as tomas de decisión posibles. 

-Do mesmo xeito, no plano grupal, pódese compartir o Diario en postas en común do grupo                

de cara á preparación do capítulo da Memoria grupal sobre reflexións da experiencia, ou ben               

utilizar en parte como apuntamentos de cara as xuntanzas intergrupais que, respecto dos             

roles e tarefas, se dispoñan para o desenvolvemento do blog. 

-Tamén nas xuntanzas do Círculo para tirar comportamentos que sirvan de contrastación e             

comprobación do dito polos interlocutores. Ditos comportamentos actuan, en moitas          

ocasións, como limitacións e condicionantes na interacción e poden ser utilizados na            

análise para xerarquizar e buscar contrastación das declaracións seleccionadas coa          

documentación utilizada (noticias, informes,...). Así posicións de dominio ou predominancia          

 



 

de determinada voz, censuras ou seguidismos sen pronunciación deben ser equilibradas se            

se consideran reiteradas e producen asimetrías entre os participantes, de igual maneira que a              

excesiva intervención dos analistas no decurso da conversa como participantes na mesma. 

2.- GRUPO DE DISCUSIÓN. 

Definición: 

Os Grupos de Discusión son a práctica central da investigación social cualitativa.            

Constitúese un pequeno grupo de persoas (entre 5 e 10, idealmente 8) en interacción ,              

orientado semi-directivamente por unha moderadora ou preceptora (que aplica as normas           

consensuadas previamente). A composición do grupo vén determinada por trazos ou           

características comúns con relación ó obxeto de investigación (idade, xénero, profesión,           

clase, posición,...). Preténdese identificar argumentacións, actitudes, ideas, motivacións        

ou valoracións ,...o discurso ideolóxico cotiá (Ortí, 2000) ó redor dun grupo que é capaz de               

reconstruir un discurso próprio , reproducindo o discurso social a partires da conversa. A             

dinámica, normalmente, dura 1 hora e media e se articula coma un dispositivo de              

comunicación interpersoal (ou conversa socializada) para a produción e análise da           

discursividade, de xeito que se reproduza un universo simbólico que codifique as            

ideoloxías dominantes e dominadas. 

Usos na CIC do Grupo de Discusión: 

Na CIC os Grupos de Discusión son a base do dispositivo creado para traballar a crítica e a                  

experiencia cos Círculos . O Círculo componse de até 6 aprendices e até 6 interlocutores. Os               

aprendices organizan a selección e participación dos interlocutores ó redor dun tema,            

dividido en aspectos negociados cos interlocutores e producen a interpretación das           

conversas, a partires da contrastación con outra documentación. As xuntanzas, dunha hora,            

hora e media obedecen a unha axenda consensuada no tempo para producir deliberacións e              

accións que, ben visibilicen as voces e xeren novas representacións e recursos de             

comunicación, ben construan un espazo de intercambio de percepcións que lexitima á            

cidadanía e mellora a convivencia ó través do diálogo e da colaboración. Os aprendices,              

deste xeito, non só producen un xornalismo virtuoso (asentado na comprobación e na             

 



 

credibilidade) senon que desenvolven novas reflexións e procedementos para a interacción           

e para facer comunidade. 

3.- INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA ou PARTICIPANTE (I-AP) 

A I-AP é un instrumento da socioanálise (traballo con grupos reais no que ráchase coa               

distancia entre investigadores-investigados), no que o suxeito-obxeto de estudo intervén no           

deseño, no diagnóstico, na formulación de propostas e na avaliación dos resultados            

producidos pola propia exploración. Os investigadores avalianse a si mesmos (re-           

flexividade) na autoaprendizaxe de técnicas e métodos co obxectivo de descubrir as            

condicións e potencialidades para superalas,  reinterpretándose  permanentemente. 

 

Usos na aplicación de CIC: 

A I-AP influe, ou debe influir, no planeamento e no tratamento daqueles asuntos sociais              

que abordamos. É participativa cando interveñen distintas persoas de distintas          

organizacións que confrontan os seus puntos de vista. É participante cando se consigue             

involucrar no compromiso a determinadas persoas que non só interveñen na deliberación            

senon na pretensión última de activar socialmente aquelo que deliberan. Se o planeamento do              

Círculo fica claro hai que resolver varias tarefas, que poden, inclusive, ter maior             

profundidade e acadar após maiores e mellores metas: a) a crítica aos medios e o               

establecemento de mediacións máis axeitadas para coa cidadanía; b) a relevancia das            

experiencias, a construción (mediante a Acción- baixo acordo común- e a Conversa) dunha             

representación que soborde os estereotipos dos medios e visibilice os intereses en común             

do Círculo; c) establécese tamén unha mutua aprendizaxe entre interlocutores sociais e o             

grupo de aprendices, que agarda obter o recoñecemento ou retribución social polo seu             

compromiso coa comunidade. 

A Conversa proporciona materiais de análise e de interpretación que terán o carácter de              

“fonte” común para a súa versión nun medio, o Observatorio, que pretende mobilizar e              

sensibilizar aos seus lectores ao redor de temas do seu interese. A Acción en común tenta                

xerar un servizo á comunidade, para a auto-xestión da representación ou ben para socializar              

doutro xeito outras posibilidades de convivencia. 

Algunhas nocións básicas sobre a fase de Procesos e sobre a Fase de Memoria.- 

 



 

 

Na aula do 25 de febreiro, respecto das técnicas, incidiuse nos Procesos e tamén na fase de                 

Memoria Final posterior, onde se recollen os resultados da reflexión e da reflexividade             

levados á cabo. 

Dentro destes Procesos significamos a natureza das xuntanzas no Círculo e a súa visión              

como un espazo da investigación onde debemos observar tamén as solucións           

comunicativas posibles aos problemas que os interlocutores poñen acima da mesa. Non é             

tanto, xa que logo, só o estudo do tratamento mediático, que pretende iniciar unha              

mediación máis axeitada co pensar da cidadanía na información que ofrecen os medios de              

masa, senon tamén aportar á resolución de problemas de comunicación que os grupos             

precisan para seren visibles por si mesmos, ou axudar a compoñer unha voz máis axeitada e                

precisa. Nesta tarefa a Acción prevista co Círculo defínese como un proceso de visibilización,              

onde os interlocutores e colaboradores participan coa súa orientación, factura e a súa             

posterior difusión nas súas redes vinculares e de organización. 

A necesidade de que os Procesos obteñan retornos (é dicir, comentarios da aula, das              

organizacións que participan, da cidadanía,...) ó través dos post e outras publicacións que os              

grupos de traballo da aula editen, debe comprobarse e completarse co recoñecemento            

explícito dos interlocutores e colaboradores do Círculo (velái a publicación dos post da             

Acción e de Recoñecemento ou Retribución, expresamente, onde os interlocutores comentan           

sobre o traballo realizado polo grupo de traballo ou, no de Acción, onde se comproba un                

proceso de deliberación que se materializa nun evento, campaña ou produto determinado;            

nunha produción conxunta entre GT e interlocutores). Tirar de materiais que aportan os             

colaboradores e interlocutores será necesario para a composición da Memoria (noticias           

achegadas, informes facilitados, referencias,...).  

Respecto do proceso editorial non cabe tan só reproducir e fiar as declaracións obtidas nas               

xuntanzas. Son necesarias dúas actuacións denantes da publicación dos post. É importante            

que interpretemos os datos. Non só colleremos notas na xuntanza e realizamos posts, senón              

que interpretaremos a información que nos dan. Teremos, nesa interpretación que faigamos.            

que detectar os abusos de poder detectados nos relatos dos interlocutores (abusos das              

institucións, dos medios, das empresas e multinacionais, das elites sociais e políticas,...).Por            

 



 

outro lado, debemos identificar os axentes que falan no texto, as súas asimetrias e en que                

orde se dispoñen (xerarquias) as fontes que falan dentro do discurso, para ver e delimitar o                

que realmente é interesante de informar nos posts. Dárlle un mellor sentido, máis horizontal e               

equilibrado, facendo protagonistas ás voces en concurso. 

Proponse, na composición e estrutura do texto dos post, adoptar unha figura de reloxo de               

area (ou diábolo); é dicir, empezaremos coa declaración máis destacable, continuaremos con            

contrastación con outras fontes (como son as noticias ou os informes aportados)            

contextualizaremos e enfocaremos o aspecto a tratar aportando as voces dos interlocutores            

que aporten disensos e consensos e que precisen o asunto, e remataremos cunha reflexión              

propia que tiremos da comparación das distintas fontes. Así, ao non rematar cunha             

declaración, non lle daremos a “razón” á última persoa que falou, ademais de poder introducir               

como vai o proceso da Acción e avanzar o foco da próxima publicación, dándolle a suficiente                

forza textual ao colofón. 

A interpretación válese á través de instrumentos como a matriz de analisadores ou o uso               

recomendado da ACD. É preciso utilizar estes instrumentos para validar e ordear a             

información que ofrezcamos. Comprobar para ser cribles. 

Respecto do proceso de Difusión das publicacións deberíase organizar en cada grupo de             

traballo de xeito que habilitemos as redes vinculares e das organizacións representadas            

entre os interlocutores do Círculo, coma primeiro banzo de interese. Após recuperar tamén             

outras redes de organizacións que tratan os temas e non foron convidadas ó Círculo              

pedíndolles a súa colaboración na difusión das publicacións que facemos e retornos desde o              

seu punto de vista. Finalmente, acudir a entidades e institucións que traten o tema do noso                

interese e pedirlles igualmente retornos (lexislación, postura oficial,...) e a súa participación            

no debate. Cando menos saberemos e poderemos utilizar a súa non participación. 

Todos estes procesos de publicación e retorno confluen na fase da Memoria onde             

sistematizaremos os resultados das reflexións (sobre os procesos levados ó cabo) e da             

reflexividade (sobre os procedimentos e principios e criterios empregados para solventar tales            

procesos), ademais de ofrecer datos precisos que sustentan a credibilidade e comprobación            

daqueles procesos e procedimentos. Tanto na parte individual da Memoria, como na            

exposición da Memoria do grupo de traballo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


