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Apuntamentos COMUNICACIÓN INTERPERSOAL 2. 

 

Nota importante.- Consultar tamén o texto “Comunicación Interpersoal” (CI) que 
procede dos apuntamentos vellos da materia e que complementan  a este 
documento. Naquel texto búscase unha definición, unha breve xenealoxía e algúns 
modelos conductuais desenvolvidos dentro desta tipoloxía psicosocial das formas 
comunicativas. 

Nesta continuación tentaremos concretar un marco máis estruturado e 
comprensible dos antecedentes e os ámbitos de estudo e aplicación da CI na 
materia. 

 

Antecedentes. 

É importante, á hora de establecer uns antecedentes da Comunicación Interpersoal 
(CI), definir primeiro algúns dos trazos do que podemos entender como 
comunicación humana. Podemos dicir que é un fenómeno social, en tanto que 
posibilita a coordinación de conductas dos suxeitos. Doutra parte é un fenómeno 
cultural, xa que se realiza a partires de formas e conductas aprendidas (a linguaxe, 
p.ex.). Tamén é un fenómeno de interacción simbólica xa que consiste na 
manipulación e produción de sentido ao través de signos e sistemas de signos. 
Finalmente caracterízase por requerir unha autoconciencia individual que 
permita a produción de significados, a participación dos suxeitos que participan 
nela e a orientación intencional dos procesos comunicativos. 

Na conformación teórica da CI é decisiva a impronta dunha corrente de 
pensamento relacionada coa antropoloxía, mais tamén coa psicoloxía social, e non 
tan sistematizada como aquelas: estamos a falar do Interaccionismo Simbólico (IS). 
O IS consolidouse como unha teoría diversa e moi influinte nos estudos sobre 
medios, que recollera tanto a Escola de Chicago, o Pragmatismo, ou a Gestalt. 

A Escola de Chicago xurde na década dos vinte (no séc. XX) coma unha corrente 
da psicoloxía social contraria aos presupostos dominantes do conductismo 
mecanicista (Watson), que formulaba unha aproximación reducionista, illada e 
formalizante dos fenómenos psicosociais. O interese da Escola de Chicago de 
psicoloxía social  (EchPS) eran os procesos sociais que tiñan lugar en América do 
primeiro cuarto de século, cando afluían ás cidades norteamericanas comunidades 
de inmigrantes europeus e orientais de moi diversas culturas. Robert Ezra Park, un 
dos seus fundadores, concibía á cidade coma un laboratorio social onde era posible 
observar dinámicas de mestizaxe, adaptación, conflicto e interacción grupal dun 
xeito pragmático e concreto, que non podía desenvolver nos seus laboratorios a 
psicoloxía conductista. Para a EchPS a psicoloxía debe saír a rúa e aproximarse ao 
individuo no seo da súa comunidade. O seu interese polo estudo das motivacións 
conductuais sobre o terreo constituiríaa tamén como antecedente inmediato da 
tradición funcionalista norteamericana nos estudos sobre medios e no marquetin 
político. 
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Park e Burgess bautizan como “ecoloxía humana” o estudo das dinámicas de 
interacción entre os grupos sociais, articulando o chanzo físico/biolóxico (a 
comunidade coma unha simbiose nun espazo xeográfico determinado), social (a 
comunidade coma un entremallo de relacións interindividuais de orde pragmática) 
e cultural (a comunidade coma un tecido de significados e prácticas simbólicas) 
nun esquema organizado ao redor do itinerario “equilibrio-crise-equilibrio”. 
Inauguran deste xeito (aproximación do conductismo da psicoloxía ás teorías 
funcionalistas da socioloxía) o denominado conductismo social, que traspasará 
toda a tradición anglosaxona de estudos sobre a comunicación. 

Neste contexto, Charles Holton Cooley recolle a distinción de Tönnies (fins séc. 
XIX) entre Gemeinschaft (comunidade) e Gesellschaft (asociación) para definir ao 
grupo primario (aquel no que a interacción e a cooperación teñen un carácter 
desestruturado e íntimo) coma fonte e mediador da identidade individual, 
distinguíndoo do grupo secundario, de natureza máis formal e estruturada. 

A aportación da EchPS, pesie ao seu determinismo biolóxico e circunscrición ao 
territorio exclusivamente empírico característico do conductismo, é chamar a 
atención sobre a relación individuo/comunidade nun contexto que ou ben se 
traballaba co individuo coma unha “máquina illada” (condutismo mecanicista), ou 
ben coa sociedade coma unha “máquina illada” (funcionalismo). Para a EchPS os 
procesos sociais de comunicación están nun lugar central,  en tanto que son 
produtos á vez que fonte da diversidade individual. A EchPS advertiu, cando 
menos, da dinámica de homologación identitaria coa que ameazaban xa daquela os 
incipientes medios de masas, desestruturando as relacións interindividuais e, 
tamén, as institucións democráticas. 

Ao centrar a súa atención na relación individuo/comunidade a EchPS senta as 
bases para a concepción da cultura e o universo simbólico como nexo de 
articulación entre individuo e sociedade, concede especial relevancia aos 
fenómenos comunicativos como forma dominante de interacción social e anticipa 
algunha das grandes cuestións das teorías dos efectos dos medios de comunicación 
de masas (a da a comunidade como filtro da influencia do medio). 

Antes da EchPS  debemos valorar tamén as influencias do Pragmatismo e da 
Gestalt no IS. 

O pragmatismo norteamericano foi outra corrente de pensamento que influiu no 
IS. Inaugurada por John Dewey, Charles S. Peirce e William James é unha corrente 
na que son chave conceptos como a utilidade e o interese: a realidade non se dá 
fóra do suxeito, senon que se configura para il, a partires da súa interacción con 
esta. O individuo define o mundo en función da súa experiencia destem reforzando 
os aspectos e procesos que demostran serlle útiles e relegando aqueles que non o 
son respecto das expectativas e custes de realización. A mente, o suxeito e o 
mundo, por tanto, non son “realidades estáticas” senon procesos que interactuan 
constiuíndose entre si. O énfase pragmático de que o mundo o é en función de 
como o define e vive o suxeito marcará a EchPS e formulará a importancia do 
réxime simbólico na interacción co mundo. 

Doutra parte, a Escola da Gestalt (EG) incide tamén no punto de ter en conta o 
punto de vista do suxeito para comprender a este e a súa definición do mundo. A 
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EG xurde tamén no primeiro cuarto do século XX da man de Max Wertheimer e 
Wilhelm Wundt. Para a Gestalt (que significa “configuración” ou “totalidade”) a 
percepción da forma consiste na aprehensión activa dunha totalidade diferenciada 
(en contraposición co fondo) que logo podemos descompoñer en compoñentes. A 
importancia do suxeito e a concepción da percepción coma un proceso activo 
implican unha serie de factores: a motivación, o contexto, as instrucións previas, as 
experiencias e expectativas asociadas, a emoción, a cultura e a singularidade 
individual.  A importancia da EG é decisiva no plano conceptual contribuindo á 
atención crecente sobre os procesos individuais e a súa relación co entorno social, 
que desenvolverían logo a psicoloxía social e o construtivismo e, por extensión, á 
comprensión dos procesos interpretativos. 

O Interaccionismo Simbólico e o seu desenvolvemento nos estudos sobre 
Comunicación. 

Para o IS, por tanto, o significado é o nexo de unión entre o suxeito humano e o 
mundo, como entre o individuo e a colectividade, se se prefire. No 1937, Herbert 
Blumer crea o concepto Interaccionismo Simbólico para articular unha serie de 
traballos dirixidos á crítica do conductismo watsoniano e  o énfase da significación 
na articulación das conductas.  

A conducta do individuo está en directa relación co seu medio social. Para George 
H. Mead e para Blumer o individuo constitue a clave para a explicación do sustrato 
social das conductas. O acceso ás “conductas internas” dos individuos realízase ao 
través do estudo dos fenómenos sociais de comunicación. 

O IS concibe o social como o marco da interacción simbólica dos individuos, adopta 
unha observación participante focada na busca do punto de vista dos suxeitos e 
considera á comunicación como o cerne do proceso social que constitue ou 
construe tanto a grupos como a individuos. 

Nos estudos sobre comunicación o IS salientou dous conceptos que terán, após, 
grande influencia na microsocioloxía (centrada na interacción individual). Dunha 
parte a idea de “self especular” que incide en que o suxeito é capaz de interactuar 
consigo mesmo forxando así una idea de si mesmo (intereses, expectativas, ideas, 
sensacións, sentimentos,...) que é, a súa vez, capaz de pór en situación de 
interacción cos outros. Doutra, a idea de “situación” que implica que os suxeitos 
aproxímanse á interacción provistos dun conxunto de significados e de modelos e 
experiencias situacionais e que coordinan todo esto co seu “self especular”, dunha 
parte, e coa interacción efectiva, por outra. Así que o que poñen en xogo os 
suxeitos na interacción son as súas propias identidades controladas (imaxe 
reflexa), a súa propia definición da situación comunicativa ou de interacción. 

Nos anos sesenta-setenta do séc. XX, Erving Goffman desenvolveu a teoría da 
Interacción de Actores. Goffman parte da idea de rol como conxunto organizado 
de expectativas de comportamento ao redor dunha función ou posición social. A 
partir desta posición aplícase o modelo dramatúrxico ás situacións de interacción. 

Goffman divide  a interacción social en “escenarios” e “bastidores”. Nos primeiros 
realízanse rituais de interacción sobre a premisa de estar sendo observado polos 
demais (a faciana). Nos segundos, a adscrición a un ou outro rol fica nun segundo 
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plano e constrúese un espazo de intimidade e de relaxamento respecto do rol. O 
marco, para Goffman, sería a situación-tipo recoñecible polos participantes e na 
que se poden desenvolver diversos rituais interactivos: cada interlocutor asume un 
ou varios roles na interacción, en función do marco e do escenario, así como a 
imaxe que quere ofrecer aos Outros. Desde a perspectiva goffmaniana non só as 
conductas, senon tamén o contexto espacial e temporal nas que estas se 
desenvolven adquiren significado (comunican) e fan parte ou son obxecto de 
intercambio simbólico tamén.  

A CI: a primeira comunicación e a construción do mundo da persoa.  

Vistos os antecedentes nos que se asenta a CI, dicir que entre os investigadores da 
Comunicación,  a CI está considerada como a primeira comunicación, de xeito que 
outras moitas formas de Comunicación son evolucións da CI. A CI  xurde do estudo 
da base das relacións humanas, e de todo aquelo que significamos como “humano”. 
Porén, segundo G. H. Mead enunciou, non é posible falar de relación, sen 
cuestionarse como son as persoas que interveñen nesa relación e como se 
construen as diferentes identidades.  O ámbito da CI asóciase coa comunicación 
cara a cara e, tamén, coas comunicacións mediadas tecnolóxicamente (correo, 
conversa telefónica), entroutras. 

A CI pon de relevo algunhas características do proceso comunicativo:  

a) simetría: que parte de que todos os participantes na comunicación posuen as 
mesmas posibilidades de intervención e que teñen tamén competencias 
comunicativas equivalentes. 

b) simultaneidade: dos procesos interpretativos, de escoita, pregunta (acción) e 
resposta (reacción), e comprensión dos mesmos. 

c) retorno: que existe unha constante retroalimentación entre os participantes, é 
dicir, que a actitude de un influe na do outro. 

d) contexto (situación dos actores e roles que adoptan): o contexto no que ten 
lugar a comunicación é determinante non só no sentido físico (condicións 
espaciais, ambientais,...), senon, sobre todo, no sentido semántico e cultural 
(significación dos espazos, obxectos do entorno,...). 

e) situación: os participantes identifican e contribuen a definir (ou redefinir) o 
marco da situación comunicativa na que participan. 

f) delimitación e coordinación de roles: os participantes asumen e coordinan roles 
axeitados ao marco comunicativo no que se atopan. 

Canto as variacións da CI, que poden observarse e analisarse en distintos planos, 
temos: 

A comunicación cara a cara. 

É a comunicación entre dúas persoas en presenza mutua inmediata e en actitude 
natural dialóxica. A forma máis clara de CI, constituinte esencial dos procesos de 
socialización e de configuración da persoalidade individual. Esta comunicación 
implica unha amplia variedade de formas sociais, desde as máis informais, 
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espontáneas e naturais, como o diálogo privado, atá as máis formalizadas como as 
interaccións comunicativas entre suxeitos institucionais (usuario-funcionario), 
interaccións protocolarias,... 

Un tipo de comunicación cara a cara é a negociación entre dúas personas con rango 
institucional ou pertencentes a organizacións debidamente identificadas. Nela 
articúlanse e confrontanse intereses co obxecto de chegar a un acordo e de obter 
garantías para a aplicación dises acordos. A negociación implica estratexias e 
dominio de situacións e de tácticas comunicativas. 

Outro tipo de comunicación cara a cara é a comunicación pública restrinxida, é 
dicir, aquela CI que se produce nun grupo de persoas reducido ou ben 
relativamente amplio, en presenza simultánea e directa, cun certo grao de 
formalización (un aula, unha asemblea de viciños,...) 

A comunicación non verbal. 

O trazo característico das formas de comunicación presenciais é o de involucrar o 
acceso visual á actitude do interlocutor. Quere dicir isto que a comunicación non 
verbal (CNV) é moi importante na CI. Non só con palabras desenvolvémonos na 
interacción. Aspectos da CNV que inciden na CI, son: 

- O espazo. A proxémica é a disciplina que estuda a significación dos espazos 
(intimidade con ou sen permiso d@ Outr@, nunha aglomeración,...) 

- Os acenos, a postura,... que son estudados pola quinésica. 

- Os sinais paralingüísticos (aqueles non verbais asociados á linguaxe e a súa 
significación, como o tono, as expresións sonoras,...) 

- O aspecto físico e os obxectos asociados (uso do corpo e da súa relación cos 
obxectos como signos de identidade, status,...) 

A comunicación interpersoal con mediación tecnolóxica. 

Recentemente tense incorporada a análise das relacións interpersoais nas 
mediacións tecnolóxicas, algo non contemplado  e moi debatido no campo no seu 
momento. O interese da CI neste sentido é polos procedementos utilizados para a 
construción e expresión da identidade individual na internet, ou o problema da 
creación espontánea de metalinguaxes para-xestuais como os emoticóns ou os 
SMS. 

A comunicación grupal. 

É  importante aclarar que en determinados ámbitos, a CI non ten lugar só “entre 
individuos”, senon “en grupos de individuos”. Un dos investigadores máis 
salientables na investigación da comunicación grupal foi Kurt Lewin, filósofo e 
psicólogo, próximo á EG, e un dos pioneiros tamén na Mass Communication 
Research, cando ainda comezaba a ser orientada e pensada como teoría 
dominante. Lewin estudou a principios do século pasado o problema da 
“motivación individual” en grupos da migración, e tamén investigou sobre 
problemas raciais, tensións grupais nos barrios ou os prexuizos de carácter 
colectivo. 
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Lewin  formulou a concepción de “grupo social” coma un campo (referíase ao 
entorno inmediato do individuo- o medio propio humano-) no que podían 
observarse unha serie de forzas (expresadas en forma de vectores) de atracción ou 
rexeitamento (valencias positivas ou negativas) e que configuraban a dinámica do 
grupo, xunto ás preferencias emotivas (ou motivacionais) do individuo. Máis 
claramente: a percepción do mundo social que ten o individuo atópase mediada 
polo mundo social (valores compartidos) que ten o grupo e pola situación do 
individuo na dinámica do seu grupo (rol). Lewin estudaba realmente a influencia 
do grupo no individuo, na súa conducta. E iso partía da consideración da existencia 
dun entremallo de relacións que mediaría a percepción do mundo social de cada 
individuo. 

Recollendo as reflexións da EchPS, Lewin distinguía entre: 

Grupo primario.- natural (a familia) ou creado (a pandilla, p.ex.) son grupos de 
pequeno tamaño, de carácter íntimo, que implican contactos regulares e directos 
cuxa existencia non depende do propósito do grupo e o seu mantemento depende 
da implicación emocional dos seus membros. Os membros teñen conciencia de ser, 
de pertenza ao grupo, e coñecen as regras que cohesionan ao grupo e, tamén, 
coñécense entre si. 

Grupo secundario.- máis amplio e impersoal, cun contacto entre os membros 
menos frecuente. A  existencia do grupo depende da existencia do grupo e o seu 
mantemento depende da implicación funcional ou estrutural da relación entre os 
membros. 

Para Lewin tamén era importante a propia estrutura grupal, distinguindo entre 
grupos informais (menos estruturados, máis homoxéneos, máis solidarios e 
cohesionados) e grupos formais. Adquiría tamén importancia nos estudos de 
Lewin a figura do líder, é dicir, a persoa que cataliza as decisións do grupo e que 
coordina as súas evolucións conductuais, exercendo de vínculo ou filtro dominante 
nas relacións co entorno do grupo. Consideraba catro tipos de liderado: a) 
autocrítico (precisa do recoñecemento da súa autoridade, toma decisións 
autónomas e se asegura do cumprimento das súas ordes, censura ao incumpridor e 
son admirados/temidos polo resto dos membros); b) democrático (toma decisións 
participativas, busca o acordo e o consenso, privilexia o espírito de equipo, a 
cohesión do grupo e a discusión racional); c) burocrático (obtén a súa autoridade 
do cumprimento estricto das normas) e d) aberto (que non exerce como lider, 
limítase a deixar que as cousas sucedan e evita a toma de decisións). O tipo de líder 
ten que ver co xeito de articularse do grupo e tamén coa comunicación intergrupal 
que vaia xerándose no seu seo que, a súa vez, ten que ver coa conciencia de grupo e 
a solidariedade. 

A comunicación no grupo delimita e articula os roles, minimizando conflictos e 
mantendo a cohesión, asegura as accións a emprender e as decisións e reparto de 
roles e tarefas que se decidiron en conxunto. 

Sobre as relacións do individuo co grupo, Herbert Kelman formulou 
posteriormente as seguintes posibilidades: 
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- Conformidade e sumisión: o individuo asume as decisións e pautas 
conductuais do grupo porque obtén beneficios. 

- Identificación: o individuo adopta as decisións ou pautas conductuais 
porque identifícase emotiva ou afectivamente con algún dos membros e 
mimetiza unha forma de ser ou de actuar (p.ex. as sectas). 

- Internalización: o individuo adopta as decisións ou pautas conductuais do  
grupo pola súa coherencia co seu sistema de valores.  

A importancia do grupo exprésase ao través da frecuente apelación ao “nós” coma 
fonte de lexitimidade e de certeza. 
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