
Debate J.C. Aguirre: “Estatus epistemolóxico da conversación e os
seus aportes á práctica investigativa”

Moderador: Melchor Fernández, Edgar BCP.004

Seminario 1:
García Moledo, Alba 151.E01
Casas Quiroga, Pablo  151.B03
Arias Méndez, Ana  151.F02
Alonso Fernández, Romina 151.G01

Discusión:

- ¿As novas tecnoloxías priváronnos do diálogo ou fomentárono máis? (Paula, Alba,
Romina, Enrique)

Marcos abre o debate e cre que "si, moitas veces, cando estamos nunha mesa, incluso á
hora de comer, a maioría das persoas están co teléfono na man, seguramente falando
por WhatsApp, parece que é un cuberto máis.  Eu, o que entendo por conversación,
realmente, é un cara a cara entre unha persoa e outra". Paula opina que "si que nos
privaron un pouco do diálogo cara a cara; porén, as novas tecnoloxías é certo que tamén
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fomentaron máis a conversación porque podes estar en contacto con máis xente, pero si
que  se  descoida  o  contacto  coas  persoas  que  están  contigo".  Pablo  móstrase  máis
directo, para el,  as  novas tecnoloxías  "case eliminaron radicalmente a conversación,
porque  estar  falando  polo  WhatsApp  non  chega  a  ser  unha  conversación.  É  unha
interacción doutro tipo, pero non hai un cara a cara; non podes reflectir  da mesma
maneira os teus sentimentos. Pérdese esa interacción que nos fai humanos". Ana segue a
mesma liña referida ata o de agora: "Cando recibes unha mensaxe, tes máis tempo para
pensar unha resposta e pérdese conversación nese sentido. Nun cara a cara non tes esa
capacidade de reacción, non tes o poder do tempo". Marcos vólvese ratificar e pensa que
"as tecnoloxías introvertíronnos un pouco. Polas redes sociais, temos máis facilidade de
mandar mensaxes, pero na realidade cústanos máis expresarnos". Pablo vai ao gran: "Á
hora de ligar, iso soa moi claro. Polas redes atréveste a dicir calquera cousa, e, despois,
veste coa rapaza ou co rapaz cara a cara e te quedas parado. Iso antes non pasaba.
Agora  é  moi  doado  mandarlle  un  WhatsApp  a  unha  moza,  pero  fai  anos  tiñas  que
chamala ao teléfono fixo sabendo que ía  contestar  o  seu pai".  Alba vai  máis  alá  e,
segundo ela, "moitas veces se malentende o que se quere dicir ao non ter á outra persoa
cara  a  cara.  Pensas  que  di  unha  cousa  ou  que  está  cabreada,  por  exemplo,  e,  en
realidade, non é así. Isto pasa moitos cos ok da xente, bastantes veces o pos por pór e a
persoa do outro lado do móbil pode pensar que un está cabreado". Marcos cre o mesmo,
segundo el: "Coas redes sociais, en moitas ocasións, interpretamos mal o que os demais
nos queren dicir". Romina cre que "o que se perde é a comunicación non verbal porque
non podes ver os xestos nin as caras que te pon nin nada. Hai conversación, pero non é o
mesmo, falta a naturalidade, a espontaneidade, as malas caras, as boas caras...". Ana
completa o que di Romina e, tirando de memoria, afirma que "ese fenómeno tamén se
daba cando as  persoas  se enviaban cartas.  O único que cambian as  tecnoloxías  con
respecto ás cartas é que a comunicación se da en tempo real".

Parece claro que as novas tecnoloxías como WhastApp ou outros chats ("comunicación
virtual", Gadamer) fixeron crecer o diálogo entre as persoas, pero tamén é certo que
mataron a conversación como tal, como arte, o cara a cara de toda a vida. Deste xeito,
para nós, Gadamer ten toda a razón. 

-  ¿Sen  unha  conversación  tradicional  cara  a  cara,  pode  haber  unha  correcta
comunicación igualmente? (Romina)

Para Pablo, "non tanto; si que pode haber unha conversación porque estamos falando de
redes sociais,  pero non hai  unha conversación plena. É como dicir:  ¿podes chegar a
coñecer verdadeiramente a unha persoa ou manter unha relación falando soamente a
través de redes sociais, sen falar directamente con ela? Para min, non". Enrique matiza
as palabras de Pablo, e cre que "se trata de saber empregar a tecnoloxía; por exemplo,
pois mandar un WhatsApp cando queres falar cunha persoa que está lonxe de ti e é
necesario, pero non estar todo o día co móbil. Ben empregado, ata debería ser algo que
fomente a comunicación. Pode ser útil tamén cando estás só; pero non cando hai xente
ao  teu  arredor.  Non  debería  perderse  nada,  e,  se  se  está  perdendo,  é  porque  non
estamos usando ben as novas tecnoloxías". 

A idea xeral coa que nos quedamos é que non pode haber unha correcta comunicación,
unha conversación plena, sen un cara a cara. Porén, as redes sociais deberían axudarnos
a relacionarnos con máis persoas, pero sen que iso sirva para depender unicamente da
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pantalla para falar con elas, que é o problema do século XXI. ¡Saiamos á rúa!

- ¿Credes que é fundamental a confianza entre "o mesmo" (=eu) e "o outro" para 
calquera tipo de conversación? É dicir, ¿sodes máis do pensamento de Freud ou máis 
do de Erich Fromm? (Paula)

Paula pensa que "si que é necesaria a confianza porque non te comunicas igual cunha
persoa á que non coñeces que cunha persoa á que si coñeces. Cunha persoa coa que tes
confianza, pódeslle dicir case calquera cousa e vaiche entender como ti queres; cunha
persoa coa que non tes confianza, ao mellor, faslle algún tipo de comentario que non o
entende pola forma na que ti llo dis". Marcos interpretou esta parte da lectura coma que
"no mundo do xornalismo, un psicoanalista podería ser, por exemplo, un entrevistador.
Unha das funcións que debe cumprir o entrevistador é crear unha atmosfera cómoda
para o entrevistado, pero hai que ter en conta que non hai que establecer un vínculo de
confianza moi importante porque te podes deixar influir e iso é o que non debemos
facer". Pablo opina que, como di Marcos, "moitas veces, nun ambiente de confianza, o
entrevistado vaise soltar moito máis e vai dicir cousas que, de non ter esa confianza,
loxicamente, non chas vai dicir ou incluso non che vai dicir o que cre de verdade, senón
tópicos ou o que estea ben dito. Pero tampouco te podes facer colega do entrevistado,
hai que ter coidado con iso". Alba tamén cre que "debe haber un punto intermedio".
Ademais,  enlazando  todo  un  pouco,  para  ela,  "coas  novas  tecnoloxías,  cada  vez,  a
confianza é menor porque polas redes sociais adoitas mentir máis facilmente". 

A confianza é un dos pilares básicos para a conversación, semella que os oradores son
máis das ideas de Erich Fromm e Jourard. O mesmo ocorre no mundo do xornalismo,
temos que manternos á marxe de calquera influencia das fontes, pero iso non quita que
debamos fomentar un encontro agradable con elas, e, polo menos, que pareza que hai
confianza. A "teoría da congruencia" de Rogers é, quizais, a liña a seguir por todos nós no
ámbito do xornalismo, meterse na mente do que temos enfronte para poder entender á
perfección o que nos conta. Os resultados, sen dúbida, serán mellores.

- ¿Algunha vez vos expresastes con toda sinceridade, sen abrigo, ante outra persoa?
¿É posible? (Ana e Enrique)

A Alba cústalle crer que poida ser posible. Ana di que "depende de como sexa a persoa,
se eres máis extrovertido ou introvertido. A min custaríame moito abrirme tanto a unha
persoa".  Romina, relacionando o dito, cre que "neste punto está patente o tema da
confianza. Se non tes confianza cara a outra persoa, non te podes abrir do todo". Alba
matiza algo as palabras de Romina e cre que "aínda tendo confianza, podes reservarte
igualmente".  Ana  volve  intervir  e  axusta  máis  a  súa  opinión:  "Eu  creo  que  é  algo
recíproco;  se  ves  que  a  outra  se  sincera,  pois  é  máis  doado  expresarte  con  toda
sinceridade". Romina pensa que "sempre vai haber algo que non te faga abrirte do todo".
Alba volve reafirmar a súa idea principal: "Aínda que teñas moita confianza e sexa, por
exemplo, o teu mellor amigo, nunca te vas abrir totalmente. E el pode dicirche todo o
que lle pasa, pero ti, ao mellor, non o fas cara el". Paula afirma que "contar todo é
imposible, sempre te vas gardar algo. Pero si creo que hai persoas que poden contar
maís ou menos e dependendo da confianza". Marcos dálle a volta á tortilla: "Penso que
contalo todo tampouco é bo; son dos que pensa que, moitas veces, tes que reservarte as
túas cousas e non dar a coñecer todo o que pensas ou o que che pasa". Romina defende a
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postura de Marcos, para ela, "é verdade que todo o mundo necesita gardarse algo para
sentirse  máis  seguro,  e  non  exporse  tanto  aos  demais".  Pablo  sentencia  que  o  de
expresarse totalmente cara outra persoa, sen abrigo, "é utópico na maioría dos casos,
pero, quizais, cun mellor amigo ou con dúas ou tres persoas da túa vida si se podería dar.
Coa  idade,  seguro  que  ocorre  menos.  Eu  téñoo  feito".  Alba  matiza  que  "tamén  vai
depender da vida que teñas; se tes unha vida normal, podes contalo todo. A miña mellor
amiga cóntame casi todo todo, seime, practicamente, a súa vida enteira porque tivo
unha vida normal e non tivo ningún tipo de problema". Marcos, na mesma liña e para
pechar as respostas, opina que "todo isto ten que ver coas experiencias que tiveras. Se
viviches unha experiencia  dunha amizade que parecía  que ía ben, e, logo, pois  che
traizoa, sempre recapacitas, e son eses feitos os que fan que sexamos, ás veces, tan
calados".

A pregunta presentou un debate moi diferenciado en dúas opinións: os defensores da
existencia da conversación sen abrigo algún; e os escépticos. Pode ser que a confianza
posicione a balanza máis dun lado que do outro. Outro punto importante é a seguridade
que algunhas persoas sinten se se calan certas cousas. E, finalmente, o derradeiro punto
tocado foi o da influencia das experiencias ("prevencións", Juan Carlos Aguirre), é o que
Rogers denomina a "aceptación incondicional". O obxectivo é chegar ao "dicir"  nunha
conversación, sen quedarse no "dito"; porén, parece moi difícil de plasmar na nosa vida
por diferentes circunstancias.

- ¿Credes que é posible non ter un fin concreto nunha conversación? É dicir, ¿poñer
en práctica a conversación como arte? (Alba e Ana)

Todos coinciden en que "si". Alba afirma que "moitísima xente o fai". Paula opina que
"sobre todo, polas redes sociais". Pablo atrévese a dicir que "a maioría das conversacións
son así, iso dáse todos os días, por exemplo, cando vas no bus con alguén que coñeces e
que non  tes  moita  confianza  para dicirlle  algo  en concreto".  Segundo Romina,  "que
necesites falar con alguén xa é un fin, pois ves necesario satisfacer a túa necesidade de
interactuar cos demais, aínda que sexa no bus. Fano moito as persoas maiores". Enrique
está dacordo con Romina; porén, Alba retoma o que dicira e pensa que "non sempre se
ten un fin concreto nunha conversación. Por exemplo, no ascensor, eu pregúntolle ao
meu vecino 'que tal o día', e non é que teña un fin concreto". Marcos non o ve igual ca
Alba: "Nesa situación incómoda do ascensor penso que si hai un fin: sacarlle ferro ao
asunto. Sempre buscamos un fin para conseguir  un beneficio".  Enrique, explicándose
mellor, afirma que "se estás aburrido e te pos a falar por falar tamén terías un fin: estás
falando para quitar ese aburrimento. En realidade si hai un fin, aínda que non te deas de
conta". Paula matiza que "non é un fin deses que fas unha pregunta e necesitas unha
resposta". 

Todo vai depender do que entendamos por "fin". Se o interpretamos literalmente, claro
está que "o ser humano é egoísta por natureza" e, claro que busca, sempre, un fin, un
beneficio.  Porén,  se entendemos "fin"  como un obxectivo moi  claro  e  marcado,  sen
incluir o "falar por falar", si se podería non ter un fin á hora de conversar. Uns oradores o
entenderon dun xeito; outros, doutro. O que está claro é a dificultade para tratar de
conversar sen ningún fin ou meta, algo que afirma Berger na súa teoría da comunicación
estratéxica basada en esquemas.
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- No texto, explícase que, para escoitar ben o que nos din, non deberiamos tomar
notas, senón interactuar máis (os alumnos cos profesores). ¿Credes que isto debería
levarse á nosa educación? (Alba e Enrique)

Pablo cre que "iso xa se dá agora moitas veces. Se hai preguntas e hai moita interacción
en clase, isto apórtalle aos alumnos moito máis que que estea o profesor dando a 'chapa'
durante dúas horas". Marcos, porén, afirma que non é tan común: "Eu, dende que estou
estudando, nunca tiven un profesor que fomentara o diálogo ou o intercambio de ideas;
simplemente, sempre recibín unha especie de monólogos". Pablo deféndese dicindo que
el tivo un profesor así e foi un cos que máis aprendeu. Romina tamén viviu un exemplo
semellante ao de Pablo: "Eu tamén tiven profesores así. Son os que máis che axudan. A
min  pasábame  coa  miña  profesora  de  Filosofía.  Ela  dábache  partes  dos  textos  dos
filósofos e facíache que ti atopases o teu propio punto de vista, a túa opinión, e, entre
os dous, atopar outra maneira de ver as cousas; non soamente o que ela che di que tes
que aprender.  Iso  axúdache a  pensar  máis".  Enrique cre  que "canto  mellor  sexa  un
profesor, máis se o pode permitir. Miguel Anxo Bastos, por exemplo, podería estar máis
dunha hora falando seguido e aprenderías cousas; se o fai outro profesor, se cadra, non".
Paula axusta a resposta e pensa que "se estás tomando notas porque cres que o necesitas
para o exame, non estás atendendo nin ao que estás apuntando. Ao final, nin aprendes
nin te enteras de nada". Alba e Marcos apoian a resposta de Paula co seguinte: "Cando
máis aprendes é cando o profesor ou profesora non está dictando e o alumno copiando,
sempre  se  aprende máis  interactuando  e  prestando  verdadeira  atención".  Para  Ana,
"cando escribes, céntraste no que estás escribindo e non escoitas o que o profesor está
explicando. Podes quedarte con algúns conceptos, pero con moi poucos". Enrique volve
intervir e pensa que "dese xeito como di Ana, o profesor nunca chega a saber se lles está
chegando aos seus alumnos o que el está dicindo; se cadra, non lle entendemos nada e o
profesor segue falando. Porén, se facemos un diálogo, o profesor vaise dando conta de
se comprendemos ou non". Alba e Paula afirman que "nos exames sempre che preguntan
as notas que vas tomando na clase e ti es avaliado por iso, pola capacidade de retención
simplemente". Pablo tira de exemplos reais: "O tema da interacción surxiu en clase con
Freixanes. No noso laboratorio hai unha alumna de México, e Víctor comentou que os
alumnos latinoamericanos teñen máis cultura grazas ao feito de intervir en clase, porque
alá falan todos. Nós temos máis unha cultura de non falar  para non meter a pata".
Enrique  móstrase  totalmente  dacordo  con  Pablo  e  aporta  que  "o  que nos  ensinaron
dende pequenos é que, se preguntas na clase, perdes o tempo. Eu acórdome moito disto
porque  sempre  me  gustaba  facer  preguntas  e,  se  facías  unha,  o  profesor  si  cha
contestaba, pero se facías varias era coma se estiveses perdendo clase. Na ensinanza
primaria e media teñen todo moi pautado, na Universidade non tanto, e nos ensinaron
que hai un tempo de clase moi xusto e que non se pode perder tempo. Semella que é
tan malo aquel que fai unha pregunta como aquel que molesta". 

Chegamos á conclusión de que nas clases se está dando unha marcada monologación por
parte dos profesores, os cales se poden considerar "enmascaradores do diálogo". Deste
xeito, os alumnos chegan a crer que non son capaces de facer críticas ou de que as súas
opinións sexan válidas, ou sexa, non se ven capaces de participar na construción do
coñecemento.
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- Ese monologismo do que falabamos, ¿credes que é semellante ao que practican os
medios de comunicación coa audiencia? (Ana)

Enrique  non  cre  que  se  poidan  comparar  porque  "as  redes  sociais  dos  medios  de
comunicación si permiten o diálogo". Paula non está moi de acordo con Enrique e pensa
que "iso tampouco se cumpre moito". Alba cre que "non é o mesmo porque cando te
están dictando na clase, ti estás copiando e, despois, o aprendes ou o 'chapas' desa
mesma maneira; en cambio, nun medio de comunicación, o xornalista explícache unha
noticia, e, ti, a partir diso, asimílalo sabendo moitas cousas do medio, polo que procuras
máis puntos de vista doutros xornais, e, dese xeito, contrastas". Paula bota man dun
exemplo: "A xente maior di: 'iso saíu no xornal', parécelles a verdade absoluta e non lle
dan voltas". Marcos non as ten todas consigo: "Moitas veces, se vemos unha noticia que
nos chama a atención ou estamos en desacordo co que di, ao final, sempre debatimos
sobre ela, sempre a temos na boca, sobre todo, nós, os futuros xornalistas. Con isto
quero dicir que as noticias dos medios de comunicación si que fomentan a comunicación
entre nós, non así entre a audiencia e o medio". Para Enrique, "é maís difícil para o
medio de comunicación que para o profesor establecer un diálogo". Pablo e Alba axustan
as palabras de Enrique: "Agora, ese aspecto cambiou un pouco; realmente, antes, os
medios de comunicación eran unha empresa axena a todo. Ti mercabas o xornal pola
mañá e se quedaba ahí a cousa. Na actualidade é diferente grazas ás contas de Twitter,
principalmente. Ás veces, contestan". Marcos afirma que "depende do medio, porque un
xornal, quizais, o teña máis complicado; porén, as radios ou as televisións o teñen moito
máis fácil grazas ás chamadas. Na radio, sobre todo, conta moito a opinión e as queixas
da xente". Para Alba, "nos xornais tamén pode darse esa interacción; de feito, ti podes
comentar nas noticias". 

Si é verdade que os medios de comunicación ofrecen á audiencia un espazo no cal poder
opinar ou suxerir, mesmo teñen redes sociais a través das cales interacturar co público.
Pero, ¿realmente funcionan para algo? Os oradores, na maioría, cremos que non; é un
simple método para satisfacer e calar as inquedanzas da xente, e só iso.  Ocorre un
pouco o mesmo coas chamadas á radio. Para concluir, cremos que non se da un proceso
de comunicación entre a audiencia e os medios de comunicación.

- ¿Credes que o silencio pode ser máis claro, moitas veces, que as propias palabras?
(Marcos, Ana, Paula e Alba)

Pablo  e  Marcos  cren  que  "por  suposto,  está  claro".  Alba  mesmo  exemplifica  a  súa
resposta  cunha  lección  que  demos  en  Xéneros  Informativos:  "Díxonolo  Neira  cando
estudamos a entrevista: ás veces, cando se fai unha pregunta incómoda ao entrevistado
ou unha pregunta acertada, o silencio pode significar moito. Do silencio pódese chegar a
sacar moito máis que das palabras, as cales pode ser que te cheguen enredar e un non
sabe o que o outro che quixo dicir". Pablo xustifica a súa anterior intervención: "Se o
entrevistado  contesta  a  unha  pregunta  e  se  queda  en  silencio,  estáslle  dicindo
claramente que siga falando. Ademais, nestes casos, o silencio é mellor ca dicirlle algo".
Romina,  ademais,  aporta  algo  novo:  "Ocorre  o  mesmo cos  silencios  que  cos  xestos,
porque se ti es moi expresivo, nótaseche". Paula segue a mesma liña que Romina: "A
unha persoa expresiva nótaselle moito; se lle fas unha pregunta, quizais, vaiche expresar
máis como che mire que as palabras que che diga". Pablo reflexiona en que "ao final, as
palabras poden enganar, pois ti podes estar o máis serio posible, e poñer un 'jajajaja';
porén, os xestos reflicten máis a realidade". Marcos tamén o ve así e afirma que "se
estás moito tempo ao lado dunha persoa e coñeces os seus xestos, no momento que
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minte, xa o sabes polos seus xestos, porque che escapa a mirada, porque se lle escapa
un sorriso". Neste punto, relacionamos o dito co principio do debate; Pablo, en relación
a isto, fai unha boa reflexión: "Por todo isto, penso que, cando non falamos cara a cara
cunha persoa, perdemos parte da comunicación. ¿Como sabes por WhatsApp se unha
persoa está realmente ben ou che está mintindo? Esa persoa pode estar fatal e ti non ser
capaz de percibilo".  Romina enlaza o que xa defendera hai un pouco co novo subdebate
aberto  agora:  "Os  xestos  son  unha  parte  moi  importante  da  comunicación.  Nunha
conversación plena, tradicional, influía todo: os xestos, o que se dicía... porén, agora,
coas redes sociais nunca vas ter o mesmo, nunca vas poder chegar aos matices dunha
conversación pura". 

A relación entre os silencios e o cara a cara é moi importante, pois soamente poderemos
percibir  os silencios se temos ao "outro" diante. Os silencios claro que comunican, e
moito; ao igual que tamén o fan os xestos. Por isto, concluimos que a conversación a
través do chat non é plena, pérdese parte da información que nos transmite a outra
persoa, mesmo a básica: se minte ou non minte o "outro". Xa o dicía Peter Drucker: "O
máis importante da conversación é escoitar o que non se di".

- ¿Pensando como o estamos pensando agora, por que seguimos falando todo polas
redes sociais? (Edgar)

Romina e Marcos, despois de moito pensar, cren que iso pasa "porque é máis doado".
Para Romina, "inflúe un pouco a confianza, polas redes sociais non che ven os xestos,
non están vendo como te sentes cando dis algunha cousa, ou a túa reacción cando che
din algo que non che senta do todo ben e ti non queres que alguén saiba que che sente
mal". Pablo cre que tamén inflúe "a comodidade. Polas redes sociais podes falar case a
calquera hora e facendo, mentres, o que sexa; pola contra, non é tan fácil falar cara a
cara coas mesmas persoas coas que falas  por WhatsApp porque poden estar  noutros
lugares,  noutros  países  incluso".  Alba  cre  que  o  problema  é  que  "nos  acomodamos
demasiado ás  novas tecnoloxías".  Ana saca outro tema importante:  "Agora hai  moita
depedencia debido, sobre todo, a traballos, e tes que estar moi pendente por calquera
cousa en calquera momento". Enrique vai máis alá e afirma que "sen as redes sociais, ao
mellor, non es capaz de aprobar moitas asignaturas". Marcos segue co tema e aporta que
"as redes sociais, para ese tema, son algo positivo, pero o WhatsApp non creo que nos
conveña demasiado para o futuro da nosa profesión porque fainos ter máis medo, máis
vergonza".

Estamos metidos nunha dinámica da que é moi difícil saír. As redes sociais dominan,
practicamente, o mundo occidental, e isto quere dicir que tamén controlan o noso día a
día.  Dependemos  delas,  somos  escravos  delas  sen  sabelo.  A  comodidade  e  o
sedentarismo son outras das razóns do noso abuso. ¿Seremos capaces de querer acabar
con isto?

- ¿Credes que algunha xeración vai dicir '¡Basta!', e deixemos algún día esa obsesión
pola pantalla? (Edgar)

Enrique e Pablo cren que "pode haber persoas ou grupos de persoas, en concreto, que
decidan apartarse un pouco e que si que o fagan. Pero, en xeral, non". Marcos pensa no
futuro:  "Agora  falamos  do chat,  pero,  seguramente,  dentro  duns  anos,  a  saber  que
existe. Nese aspecto da obsesión pola comunicación, pode chegar a ser, incluso, peor".
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Romina tamén fai referencia aos futuros rapaces: "Tamén hai que pensar nos rapaces,
que son as próximas xeracións. ¿Como nos ven? Pois vennos co móbil e falando todo o
rato".  Pablo, aproveitando o tema dos nenos, afirma: "O caso é que os  rapaces que
veñen detrás nosa, veñen moito peor. Nós, o paso ás tecnoloxías vivímolo aos dezaseis
ou dezasete anos, agora dáse aos doce anos ou antes". 

Pouco ou nada se pode facer xa. As vindeiras xeracións non só é que sigan empregando
as novas tecnoloxías en detrimento do arte da conversación, como chama Gadamer ao
cara a cara de toda a vida, senón que veñen pisando forte, ou, mellor dito, tecleando
forte.

Actores, situacións, principios tratados no debate:

– Conversación  pura  =  plena  -->  cara  a  cara  entre  unha  persoa  e  outra
("comunicación interpersoal")

– Novas  tecnoloxías  (chat)  -->  fomentaron  máis  a  conversación  en  xeral,
eliminaron o cara a cara

– Interacción --> fainos humanos

– Poder do tempo na comunicación virtual = Sen control na conversación pura

– Confianza, necesaria na conversación --> saír da totalidade = abrirse --> case
utópico  ---  depende  das  experiencias  (prevencións  =  "aceptación
incondicional", de Rogers)

– Conversación como arte = sen un fin --> case imposible

– Profesores  e  medios  -->  monólogos  ("enmascadores  da  comunicación")  =
diálogo, interactuar

– Silencio  e  xestos  -->  moito  significado  ---  pérdese  esta  información  na
"comunicación virtual"
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Perda da naturalidade, da 
espontaneidade

(Gadamer)
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