
Para unha exploración da comunidade ao través dos medios. 

Notas para unha primeira aplicación comparativa (Círculo 1)

Pertinencias. Precaucións 1.

Díse que a "racionalidade" depende do contexto e é relativa a cada 

sociedade  en  particular,  nun  periodo  histórico  específico.  Que 

parece  imposible   traducir  as  regras  de  funcionamento  dun 

contexto  a  outro  e,  tamén,  que  non  habería  posibilidade  para 

establecer unha linguaxe neutral con respecto ás normas e regras 

comunitarias.

Habermas,  doutra  parte,  asegura  que  os  "significados  locais"  só 

poden sosterse nun contexto de teorías que non poden pretender 

validez  universal.  Sen  embargo  é  tamén  Habermas  quen,  non 

obstante, afirma que son posibles "mellores visións" desde a crítica 

feita  ao  traverso  de  paradigmas  concurrentes.  É  dicir,  na 

concrección  de  comparanzas  e  procedementos  que  ofrezcan 

exemplos,  símiles  e  disímiles,  das  competencias  sociais  e 

comunicativas  de  determinadas  comunidades.  Pode  ser  que  a 

traverso dos seus recursos (medios, e en concreto os "medios de 

comunicación") e da contrastación entre o que chamaremos aquí 

comunidades vividas e comunidades existentes intanxibles.

Neste  sentido,  as  aplicacións  comparativas  que  se  propoñen  a 

continuación mediante a asunción de certos conceptos e esquemas 

teóricos  conforman  un  modelo  incompleto  pola  premura  da 

exploración e na oportunidade de abordar unha metodoloxía que 

conduza, asimesmo, a unha apropiación instrumental por parte do 

observador: é dicir, na procura dunha táctica de contrastación nas 

1



análises respecto das relacións entre as comunidades xa ditas (no 

seu  discurso  cultural  e  social)  e  entre  estas  e  os  medios  que 

amplifican ou deturpan as súas necesidades  (ver  texto adxunto, 

Necesidade)

A superación da metafísica da "presenza", que é fulcral nas teorías 

do contexto, abre a posibilidade de entender as necesidades como 

textos histórico-sociais e non só como sentimentos ou expresións 

subxectivas. 

Se temos en conta a noción de "intertextualidade" desenvolvida por 

Derrida, veremos que ésta non se limita a interpretar un texto a 

partires  doutro,  unha  necesidade a  partires  doutras,  senon  que 

argumenta o feito de que todo texto é, en si mesmo, intertextual.

Nese sentido, na exploración das necesidades  comunicativas das 

comunidades  e  na  expresión  distas,  débese  percibir  o  discurso 

dominante da inmediatez radical sobre a xénese, a expresión e a 

resolución  de  necesidades,  como unha  constante.   Pero  non  se 

deberan reducir, tan só, as necesidades ás formas de presentación 

en público, ou as lecturas planas do presente.

Dependendo  das  necesidades  e  as  súas  características  é 

aconsellable percibir a elástica relación entre isas "necesidades á 

vista",  o  seu  pasado  e  o  seu  futuro,  tendo  en  conta  se  existe 

consciencia ou non dun ou doutro, se existe unha secuencia das 

necesidades  ou,  pode  ser,  a  existencia  espontánea  dunha 

necesidade concreta  (e  aparentamente allea)  na exploración  do 

seo comunitario.

Se asuminos o "intertexto" (e o medio como posibilidade de texto) 

é probable que podamos debuxar unha árbore de relacións e de 
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atribucións  respecto  das  comunidades  que  en  parte  permita 

visibilizar a súa organización. 

A  organización  xera  unha  xerarquía,  a  expresa,  e  dispón 

dependencias  orgánicas  en  maior  ou  menor  medida  do  seu 

interese. Tal lectura enunciaría o desenvolvemento do medio e a 

súa relación coa comunidade ou coas institucións, asi como coas 

causas, necesidades, reclamacións, accións,...  que o medio xera 

ou das que se apropia na comunidade.

Unha argumentación hipotética. Precaucións 2.

O  que  semella  unha  urxente  aplicación  da  análise  das 

comunidades,  substéntase  sen  embargo  na  certeza  de  que  o 

observador  (investigador,  xornalista,  cidadán)  completa  as  súas 

apreciacións   sobre  o  obxeto  de  estudo  (tamén  do  Outro,  da 

expectativa  do  acontecemento)  a  partires  da  individuación,  é 

dicir,  da  múltiple  aprendizaxe  social  que  porta  na  memoria  e 

exerce no extraordinario e no cotiá.

Quere esto dicir  que parte dunha cultura,  dunhas  determinadas 

comunidades, tanto para percibir como para "encher os ocos" da 

narración  que  formula  respecto  daquelo  que  estimula  a  súa 

curiosidade  ou  que  se  lle  entrecruza  como  posibilidade  de 

interacción. Tamén, e do mesmo xeito, á hora de ler un texto.

Estas  experiencias  pódense  explicar  a  partires  do  concepto  de 

"mundo da vida" enunciado por Alfred Schütz. O "mundo da vida" 

estrutúrase ó redor dunha malla de tipificacións  e de regras. O 

coñecemento e evidencia de tais tipificacións e do seu apropiado 
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uso son elemento inseparable da herdanza cultural.  O conxunto 

total de todas estas tipificacións constitue un marco de referencia 

que sirve como modelo interpretativo para o recoñecemento de 

necesidades, a atribución de prioridades ou a definición das formas 

e ámbitos de satisfacción das mesmas.

Habermas recoñece que o "mundo da vida" é unha malla intuitiva, 

familiar, presente e transparente, inabarcable, de presuposicións 

que  teñen que cumplirse  para  que  a  emisión  dun xuizo,  dunha 

comunicación, poida ter sentido, é dicir, poida ser válida.

Habermas di tamén que o "mundo da vida" non só é un modelo de 

significado  cultural,  senon  que  actúa  tamén   sobre  ámbitos 

institucionais e nas estruturas da persoalidade. Por tanto, non  só 

remite ao "nós", senon que construe a posibilidade do "Eu": "facilita 

recursos para os procesos de interpretación, recursos cos que os 

participantes na comunicación tentan de satisfacer a necesidade 

de entendemento".

A noción hermenéutica do "mundo da vida" opera, sen embargo, 

desde a reciprocidade dos interlocutores en tanto que concepto de 

interacción  comunicativa,  esquecendo  que  isa  interacción  pode 

estar limitada pola desigualdade social. Debéramos ter en conta, 

xa que logo, o concepto de "habitus" de Pierre Bordieu para referir 

o  "mundo  da  vida"  ás  condicións  materiais  de  existencia  dos 

axentes en comunicación.

"Habitus" para Bordieu é un conxunto de condicións de existencia, 

sistemas de esquemas xeradores susceptibles de seren aplicados, 

por simple tranferencia, aos dominios máis diferentes da práctica. 

As  prácticas,  en  si  mesmas,  preséntanse  como  configuracións 
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sistémicas de propiedades que expresan diferencias nas condicións 

da existencia e se revelan como "estilos de vida". A exploración do 

"habitus" permite comprender as dificultades do cambio social.

Como  dixemos  (ver  texto  Necesidade)  o  "habitus"  integra  a 

situación de clase, o conxunto de relacións sociais e o sistema de 

representacións. Introduce o principio de "realidade", delimitando 

o ámbito do desexo, do que podería considerarse como necesario e 

define as probabilidades de formularse fins ou metas.

A necesidade de ler á "comunidade" nos medios de comunicación, a 

falta  da  súa  tanxibilidade,  non  se  debe só  a  unha  cuestión  de 

economía metodoloxica urxente tan só, senon como exercicio de 

coñecemento "doutras comunidades", tamén, ao traverso dos seus 

recursos,  os  medios,  ou  dos  recursos  de  certos  grupos  da 

comunidade.  Velo,  asemade,  desde  a  óptica  dos  medios 

comunitarios  presupón presuntamente focalizar nas necesidades, 

sexan  estas  reclamacións  sociais  ou  formas  de  consumo.  Pero 

tamén outorga un estatus a este tipo de medios na esfera pública, 

no  desenvolvemento  dunha  amplificación  que  ten  en  principio 

como  alicerce   o  ben  común.  A  pescuda  dunha  tipoloxía  máis 

axeitada e menos xeralista destes medios, aínda que diferencial 

por localizada, pode contribuir a revelar a súa diversidade e, non 

obstante,  haxar  modelos  xenéricos  e  en  transformación  da 

amplificación  das  voces  humanas  nas  prácticas  comunicativas 

grupais.

Doutra parte, esta inmersión na narrativa comunitario-mediática 

pode permitir ao observador sistematizar símiles vividos no esforzo 

por  aplicar  e  describir  tanto  medios  como  comunidades, 

5



aprendendo unha tecnoloxía de análise-memoria utilitaria para as 

súas  posteriores  percepcións  e  construcións  do propio  punto  de 

vista.

Glosario  conceptual.  Construindo  os  axentes  e  os  elementos  da 

análise.

A visibilidade da secuencia da análise permite concebir unha serie 

de definicións e presuncións que atenden á tipoloxía sociolóxica do 

concepto básico de "comunidade".

Entenderemos por Comunidade, en tanto que concepto operativo, 

a  definición  que  Héller   expresada  no  texto  Necesidade,  xa 

remitido  (ver  páxina  6  de  dito  texto),  pero  teremos  en  conta 

tamén aquela que a representa como unha asociación voluntaria 

que emerxe da interacción social e da cooperación entre actores 

facilitando  a  comunicación  e  mellorando  aqueles  fluxos  de 

información  que  consolidan  a  honradez,  a  confianza,  a 

participación  e,  en  definitiva,  a  socialidade  dos  grupos  que  a 

conforman  local  ou  mediadamente  na  amplificación  pública  das 

necesidades e satisfaccións, na construción de identidade. 

Non obstante tamén teremos en conta unha tipoloxía ao uso para 

definir  distintas  Comunidades  intervintes  na  secuencia  de 

observación:

a) Comunidade vivida.

Aquela/s na que o observador ten participado e de onde tira a súa 

experiencia social e as súas técnicas perceptivas e conductuais. É 

importante ter en conta a operatividade dos conceptos do "mundo 
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da vida" e de "habitus" desenvolvidos xa nos puntos anteriores á 

hora de análise, como padróns de concepción, recoñecemento e 

busca de similes, disímiles, mapas, tácticas,... e outras imaxes que 

permitan  interpretar  os  elementos  do  obxeto  de  estudo,  como 

sistematizar o rexistro de prácticas e capacidades do observador.

As  Comunidades  vividas  as  conforman  a  orgánica  (familia)  e  as 

secundarias  (amizade,  traballo  e  outras  comunidades  elexibles 

como as de crenza ou educativa- neste caso a académica, experta 

na análise comunicativa-)

b) Comunidad existente.

Presúmese  que  hai  trazos  comúns  e  semellantes  entre  as 

comunidades vividas e a existente en tanto que humanas, aínda 

que  se  conformen  por  separado  en  sociedades  diferentes  e  en 

espazos e tempos diferentes. Alundido aos conceptos de "mundo da 

vida" ou "habitus", antes expresados podemos  deducir un sistema 

complexo de memoria e coñecementos que conduce ao observador 

a  prexulgar,  etiquetar  e  operativizar  tanto  no  terreo  da 

similaridade, como no campo da aplicación de procedementos para 

recoñecer , interpretar e validar.

c) Medio de comunicación comunitario (MCC).

Pódese ver a definición de MCC no blogue da asignatura de 2º na 

pestana superior de Materiales (e alí ver nos nos apuntamentos do 

Tema II) Enténdese aquí o MCC como institución da comunidade, 

unha vez que acadou o recoñecemento por parte dalgúns grupos ou 

do total  da comunidade. Como institución se lle  presupón unha 

función de servizo á comunidade no que se denomina na socioloxía 

da necesidade un "lazo social" (hai dous tipos de lazos ou ligames 
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sociais: as fortes que se recoñecen na asistencia entre as persoas, 

e as febles que asentan o acceso á información da comunidade e 

sirven de ponte entre os distintos grupos da comunidade)

Como  axente  da  comunidade  os  MCC  tratan  asuntos  que  a  ela 

concernen  ou  expresan  causas  e  reclamacións  que  preocupan  a 

algúns dos seus grupos. Os MCC apelan á participación, expresión 

pragmática  e  conductual  do  compromiso  cívico,  e  á  acción 

colectiva  na  que  predefinen  as  necesidades  e  o  xeito  de 

satisfacelas.  Este  concepto  está  enraizado,  por  exemplo,  na 

democracia  europea  desde  os  anos  corenta  a  partires  da 

concepción  do  Estado  do  Ben  Estar,  na  que  se  concibe  que  o 

Estado- e por extensión calquera institución social- é promotor da 

acción pública, da sua función narrativa ou creadora e mediadora 

do discurso baixo os propósitos universais de cohesión social e de 

fornecer valores desexables. Por tanto trátase dunha motivación 

inducida ou dirixida.

Sen embargo, os MCC atenden ao que se denomina tamén "unha 

lóxica social expresiva", é dicir, á capacidade de xerar espazos de 

encontros  colectivos,  nos  que  a  propia  subxectividade  dos 

individuos ponse en xogo e é recoñecida polos suxeitos cos que 

interactúa.

Nestes  espazos  actívanse,  xa  que  logo,  as  construcións  de 

identidades  grupais  ao  traverso  dos  procesos  de  sociabilidade 

(elemento  motriz  no  desenvolvemento  dos  procesos 

socioculturais),  resposta  dos  suxeitos  ás  súas  necesidades  de 

identidade.  Simmel  xa  identificaba  a  "socialidade"  como  forma 

lúdica da socialización e diferenciaba entre compoñentes racionais 
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e intencionais dos compoñentes afectivos ou de significación das 

relacións.

Hoxendía advírtese un deslizamento do agrupamento contractual 

económico-político, claramente dominante en décadas anteriores, 

cara agrupamentos de carácter afectivo, microgrupais.

Este  tipo  de  sociabilidades  encubertas  desenvólvense  polas 

manifestacións  do  asociacionismo  voluntario,  como  forma  de 

sociabilidade  organizada  parcialmente,  nas  sociedades  urbanas 

industrializadas. 

Estas  asociacións,  tamén  visibles  nos  MCC,  defínense  pola 

organización relativa, a confianza e o tempo dispoñible. Confianza 

no sentido de que os actores fan algo para o ben común e/ou para 

o seu recoñecemento nas relacións  comunitarias,  na procura de 

reciprocidade  e  afinidade.  A  xeración  de  confianza  é  circular, 

como  a  comunicación:  xera  reciprocidade  e  voluntariedade 

asociativa, que se reforzan na solidaridade. Crean "capital social" 

(a pesares do discutible deste concepto) e redes.

Secuencia de análise. Fases e procedementos.

Para unha primeira  aproximación a análise das relacións  medio-

comunidade e entre comunidades vividas e existente temos que 

ter en conta as condicións e os referentes enunciados no grupo de 

análise.

Como referentes podemos aludir aos esquemas de tipoloxías que 

realizamos sobre os MCC nas aulas e tamén ás referencias que se 

poden  atopar  no  blogue  respecto   do  concepto  moderno  de 
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"comunidade"  de  Brint  (ver  pestana  Materiales,  Tema  II)  e  de 

"dimensións culturais (na mesma pestana, no Tema VI)

Como  condicións  para  a  análise  no  Círculo  1  (materia 

Comunicación  Local)  propusimos  facer  un  primeiro  traballo 

individual  de  aproximación  ao  medio  a  partires  dunha  ficha 

descriptiva  e,  logo,  unha  revisión  conceptual  a  escoller  entre 

marcos determinados que tiñan que ver coa acción social e cultural 

pretendidas das comunidades. Tamén indicamos a necesidade de 

comparar comunidades e medios de Europa e América Latina, así 

como discriminar entre medios (radio ou tv) e delimitar a partires 

das tipoloxías entre medios comunitarios, alternativos e locais de 

cara a unha comparación equidistante e homoxénea.

Xa que logo, unha primeira fase da secuencia era a elección tanto 

de  conceptos  expresados  en  distintos  marcos,  como de tipo  de 

medio e de tecnoloxía de amplificación.

Como resultado houbo unha primeira exploración dos medios, máis 

que das comunidades existentes, a partires da ficha descritiva (é 

dicir, desde o campo de análise da comunidade vivida académica) 

Esta primeira exploración foi exposta ante o Circulo 2 (seminario 

de Salamanca, ver audios remitidos) e aos comentarios públicos do 

Círculo  3  (blogue  dos  alumnos  de Comunicación  Interpersoal   e 

Comunitaria do Grao) nos que sulíñanse certos trazos de interese 

que poden implementar a recolleita para unha mellor exploración 

posterior, sobre todo como interpretacións e impacto.

Requírese  como  continuidade  da  exploración,  dunha  parte, 

fundamentar individualmente os conceptos escolleitos en base a 

unha observación das relacións medios-comunidades e o consenso 
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en  grupo  da  súa  diversidade  para  delimitar  itinerarios 

interpretativos e achádegos que podan recoñecer as interaccións 

entre os axentes.

Por tanto, as fases e procedementos da secuencia de análise básica 

poderan ser as seguintes:

1) considerar o rexistro de prácticas e achádegos de observación 

individual  respecto  dos  conceptos  e  relacións  establecidas,  a 

partires das comunidades vividas (símiles non só académicos) De 

cara a argumentacións na fase de conceptualización individual e 

consenso grupal.

2)  na  exploración  conceptual   e  de  relacións  entre  actores 

(comunidades e medios) convén revisar as árbores ou redes que os 

medios  e  as  comunidades  despregan  con  outras  institucións  e 

comunidades   a  prol  de  que  causas  ou  motivacións  e  para 

satisfacer  que  necesidades,  que  teñen  ou  non  que  ser 

correspondentes  coas  das  comunidades  existentes  ou  con  parte 

delas.

3)  no  posible  convén  estimar  as  formas  sociais  tanto  europeas, 

como latinoamericanas e haxar as súas similitudes e diferencias, 

tanto organizativas, como innovadoras ou diferenciais.

11



12


