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APUNTAMENTOS COMUNICACIÓN INTERPERSOAL 2B 
 
 
A Escola de Palo Alto, o Interaccionismo Simbólico e a Etnometodoloxía: 
encruzamentos. 
 
Ao igual que o IS a Escola de Palo Alto (EPA), tamén chamada a “Universidade ou 
Colexio Invisible” (por pertencer os seus investigadores a disciplinas distintas e lugares 
e institucións distintas, e non constituir un espazo de traballo común) son dúas claras 
manifestacións da tentativa  de considerar a Comunicación como interacción social. 
Ámbolos dous enfoques desenvolvéronse desde antes da metade do século XX até os 
anos oitenta. 
 
Tamén as dúas correntes orientan as súas reflexións desde un punto de partida básico: 
as relacións sociais son establecidas interactivamente polos seus participantes, de 
xeito que a Comunicación pode ser entendida como base de toda relación. 
 
 Xunto coa EChPS outro dos enfoques que tamén incidiron neste imaxinario académico 
ten a súa influencia a orientación metodolóxica que denominou Harold Garfinkel como 
Etnometodoloxía ou Neopraxeoloxía (EM). Para a EM o contexto e a linguaxe, é decir, 
os escenarios sociais e as accións que neles se producen están determinados 
recíprocamente, conectados entre si. Para a EM o concepto Interacción é básico e 
concíbese como o fundamento de toda relación social.  
 
Xenéricamente, EM pódese definir como o estudo das maneiras nas que se organiza o 
coñecemento que os individuos teñen, dos cursos de acción normais, dos seus asuntos 
habituais, dos escenarios acostumados. A vida cotiá é, por tanto, a materia prima 
deste enfoque metodolóxico. A EM céntrase en estudar os métodos ou estrategias 
empregadas polas persoas para construirán e dar significado ás súas prácticas sociais 
cotiás. Dalgunha maneira tenta estudar os fenómenos sociais incorporados aos nosos 
discursos e ás nosas accións ao través da análise das actividades humanas. Como di 
Garfinkel: “reserva para as actividades máis comúns da vida cotiá a atención 
normalmente concedida aos sucesos extraoridinarios”. 
 
A partires dos anos setenta, diferéncianse dúas grandes tendencias na EM: dunha 
parte, segue abordándose os obxectos de estudo tradicionais como a educación, a 
xustiza, a organización,… a partires de etnografías en institucións ou en situaciónns de 
interacción social, tomando coma punto de partida que as accións das persoas só 
poden explicarse en referencia ao contexto no que teñen lugar. Pola contra comeza a 
tomar pulo a corrente da análise conversacional, centrado na organización do diálogo 
na actividade cotiá, en como se presenta a orde e coherencia dos intercambios 
conversacionais.  
 
Pesie ao interese que espertou o enfoque EM, non estivo ceibo de críticas. Os aspectos 
máis criticados son que: é un conxunto de puntos de vista (McSweeney), que falta 
unha maior profundidade ao tratar a relación entre vida cotiá e institucións (o 
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problema do poder está fóra dos estudos) e que a consideración de que os fenómenos 
sociais existen só na medida que os homes da rúa os clasifican e os identifican como 
existentes é insostible (Giddens). 
 
A Escola de Palo Alto.   
 
Desde os anos corenta, un grupo de investigadores norteamericanos procedentes da 
antropoloxía, a lingüística, as matemáticas, a sociología ou a psiquiatría amosáronse 
contrarios á Teoría Matemática da Comunicación (1948) de Claude Shannon e Warren 
Weaver que impoñíase como referencia mestra. En oposición ao modelo liñal de 
Shannon e Weaver, tamén chamado “modelo telegráfico”, opúñase, entroutros, o 
“modelo orquestral” da Comunicación. Segundo Wikin: “ O modelo orquestral volve a 
ver na Comunicación o fenómeno social que tan ben expresaba o primeiro sentido da 
palabra, tanto en francés coma en inglés: a posta en común, a participación, a 
comunión.” 
 
A  historia da EPA comeza en 1942 con Gregory Bateson que asóciase a Ray 
Birdwhistell, Edward T. Hall, Erving Goffman e Paul Watzlawick para propor unha 
alternativa ao modelo liñal de Shannon e Weaver. En primeira instancia traballan co 
modelo circular retroactivo proposto por Norbert Wiener na súa xa clásica obra 
Cibernética (publicada após, en 1948). Para os investigadores da EPA, a Comunicación 
ten que ser estudada polas ciencias humanas a partires dun modelo propio que 
conciba a investigación en Comunicación en termos de complexidade, contextos 
múltiples e sistemas circulares.  
A primeira aportación desta corrente é que o concepto de Comunicación “inclue todos 
os procesos ao través dos cales a xente inflúese mutuamente.” Por tanto a 
Comunicación para EPA é un proceso permanente e multidimensional, coma un todo 
integrado, incomprensible sen o contexto no que ten lugar. Bateson afirma: “a 
Comunicación é a matriz na que encaixan todas as actividades humanas.” É así, por 
tanto, e segundo a EPA, como se pode comprender a Comunicación desde a súa 
amplitude, sobordando o enfoque do modelo telegráfico e ubicando a reflexión no 
marco holístico de toda actividade humana.  
O paso do modelo telegráfico ao modelo orquestral da Comunicación implica, xa que 
logo, deixar de considerar á Comunicación coma un proceso liñal e unidireccional e 
pasar a consideralo coma un proceso multidimensional, no que entran en xogo outros 
elementos contextuais, ademais do emisor, a mensaxe e o receptor. 
 
As premisas fundamentais da EPA pódense resumir como sigue: 
1.- A esencia da comunicación reside nos procesos de interacción e de relación. 
2.- Todo comportamento humano ten un valor comunicativo. 
3.- Os trastornos psíquicos reflicten perturbacións da comunicación entre o individuo 
portador do síntoma e os seus achegados. 
 
Esta última premisa enténdese desde as actividades de Don Jackson, Janet Beavin e 
Paul Watzlawick no Instituto de Investigación Mental de Palo Alto, perto de San 
Francisco, (e que da finalmente nome á EPA) e onde establecen a discusión sobre as 
patoloxías da Comunicación e a noción vana de realidade. Estes tres autores na súa 
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obra Teoría de la comunicación humana  sinalan varios puntos de partida para a 
abordaxe da Comunicación: 
1.- É imposible non comunicar. Nun sistema dado todo comportamento dun membro 
ten un valor de mensaxe para os demais. 
2.- En toda comunicación debe distinguirse entre aspectos de contido ou semánticos e 
aspectos relacionais entre emisores e receptores. 
3.- A definición dunha interacción sempre está condicionada pola puntuación das 
secuencias de comunicación entre os participantes. 
4.- Toda relación de comunicación é simétrica ou complementaria, segundo estea 
substentada na igualdade ou na diferencia dos axentes que participan nela, 
respectivamente. 
 
Por tanto, a Comunicación débese pensar desde un enfoque sistémico, a partires do 
concepto de intercambio.  “ A comunicación en tanto que sistema non debe logo 
concebirse segundo un modelo elemental, o da acción e a reacción. En tanto que 
sistema, hai que comprendelo coma intercambio.”, dí a EPA.  
 
Nunha situación comunicativa o obxecto de estudo fundamental é a relación mesma, 
máis que as persoas que están implicadas nela. A interacción é o obxecto que hai que 
atender antes de calquera outro elemento. 
 
Ver a comunicación dunha forma holística -multidimensional-, ubicarla no marco dun 
contexto determinado, obliga a pensar en metodologías ou formas de achegarse a ela. 
Algúns autores que recuperan a tradición da EPA hoxendía (Mucchielli) significan que 
falar agora de interacción analisada por si mesma non ten sentido. Por iso hai que 
facer fincapé nunha das ideas aportadas por Watzlawick quen afirmaba que “un 
segmento illado do comportamento non se pode definir, é decir, non ten sentido”. 
Esto evidencia que ainda o contexto é unha das categorías analíticas fundamentais 
para o estudo da Comunicación. As accións e interaccións non poden entenderse, nin 
ser explicadas, se non as ubicamos nun contexto, sen atender ao sistema ou ao 
escenario no que teñen lugar. A esta operación a EPA chámalle “encadrar as 
observacións”, o que significa que hai que aprender a mirar todo o entorno dun 
fenómeno comunicativo para poder percibir o conxunto de actores implicados. 
 
A EPA, para abordar estas investigacións, situose na mirada hinc et nunc- aquí e agora-
. Watzlawick a expresaba así; 
 
 “Sin ninguna duda, el comportamiento se encuentra determinado, al menos 
parcialmente, por la e periencia anterior, pero se es consciente de lo a enturado  ue 
resulta  uscar las causas en el pasado     a memoria se  asa esencialmente en prue as 
su  e  as     ero todo lo  ue   le dice a   so re su pasado est  ligado estrec amente a 
la relaci n actual en curso entre         se encuentra determinado por dic a relaci n  
Si, por el contrario, se estudia directamente la comunicaci n de un indi iduo con los 
miembros de su entorno... se pueden llegar a identificar diferentes modelos 
comunica  os de  alor diagn s co,  ue permitan determinar una estrategia de 
inter enci n  tan apropiada como sea posi le   ste  po de en o ue cons tu e m s  ien 
una in es gaci n  ic et nunc  ue una in es gaci n del sen do sim  lico, de las 
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mo  aciones o de las causas deducidas del pasado     l s ntoma    de a perci ir 
 ruscamente su signi caci n si se lo reempla a en el conte to de interacci n 
actualmente en curso entre un indi iduo   su medio  umano   l s ntoma aparecer  
como una redundancia, como una regla de ese “ uego  espec  co  ue caracteri a su 
interacci n,   no como el resultado de un con icto sin resol er entre dos  uer as 
intraps  uicas superpuestas  (Watzlawick et. al.).  
 
O pasado, por tanto, é substituido polo “aquí e agora” pola situación de intercambio 
presente. Xunto a este enfoque, outro cambio importante na perspectiva da EPA para 
a abordaxe dos fenómenos comunicativos é a importancia outorgada ao Que e ao 
Como da situación. Sobre esta idea pódese decir que a perspectiva interaccional 
 
Aunado a este enfoque presente, otro cambio importante en la perspectiva propuesta 
por la Escuela de Palo Alto para el aborda e de los fenómenos comunica vos es la 
importancia otorgada al qué   al como de la situación, abandonando la re exión sobre 
las causas de las situaciones y los sujetos mismos que en ellas participan. Atendiendo a 
esta idea, se puede decir que la perspectiva interaccional : 
 
“    e amina los acontecimientos   los pro lemas en t rminos de comportamientos 
entre indi iduos de un sistema de relaciones sociales    se dirige  acia el “ u     el 
“c mo  de la situaci n  en  e  de  acia el por  u  o el  ui n)... le interesa menos el 
origen o los  nes  l mos  ue la situaci n actual, as  como el modo en el  ue se 
perpet a   se podr a modi car  (Weakland).  
 
 
A Escola de Palo Alto e os "mitos" da comunicación”. 
 
A continuación descríbense  algúns mitos referentes á comunicación que, segundo a 
EPA, a sociedade ten entendidos por comúns. Enunciámolos la xeito de "frase" de 
dominio popular para, a continuación, refutalos segundo a Escola interpretou.  
 
Mito 1: O ser humano dirixe a comunicación. 
 
Ao contrario, a comunicación sobórdanos e, sobre todo, non supón a vontade de 
comunicar. Incluso no caso de que elixíramos sustraernos á comunicación, somos un 
elemento do entorno dos outros, estamos dispoñibles aos  sentidos deles, e aí nós non 
temos ningunha posibilidade de elección. Rexeitar a comunicación convírtese nunha 
mensaxe que os outros poden interpretar ou non.  
 
Mito 2: Non existe máis cun chanzo da linguaxe, que maniféstase somente pola 
escrita ou a palabra.  
 
Non é certo. A comunicación prodúcese en diferentes banzos simultáneamente. 
Ademáis da escrita ou da palabra. E contribuen todos á comunicación: os acenos, o ton 
da voz, a mímica, os rituais e formas de facer as cousas, bastarían coma exemplos; 
incluso a disposición do espazo ten efectos, ou o xeito de vestir. 
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Mito 3: A comunicación limítase á información explicita que circula entre os 
individuos. 
 
Non podemos simplificar o fenómeno complexo da comunicación á información que 
circula de forma explícita. Enténdese, pola contra, que a comunicación inclue o “non-
dito”, aquelo que está implícito ou velado.  
 
Mito 4: O significado da comunicación reside nos propósitos intercambiados. 
 
Limitar o significado da comunicación aos propósitos intercambiados leva a unha 
redución inaceptable. Os rituais públicos que realizamos proporcionan o contexto e 
outorgan un significado aos comportamentos que adoptamos. Por tanto, é importante 
o contexto, e a adaptación ao contexto é importante para a vida cotiá e para a 
comunicación. 
 
Mito 5: O feito de comunicar ou non depende dunha elección individual. 
 
Non.  O desexo de sustraerse á comunicación non é garante de que esta tentativa sexa 
percibida así, senon como mensaxes múltiples e, por tanto, significados diferentes 
segundo as diferentes circunstancias e os outros individuos. Lémbrese: 
COMUNICACIÓN = COMPORTAMIENTOS + RELACIÓN + CONTEXTO 
 
Mito 6: Esquivar a comunicación remata a relación e, por tanto, a comunicación. 
 
Pola contra este rexeitamento á comunicación que, por exemplo, un interlocutor 
quere  facer patente ao través dun comportamentos adaptado a un contexto 
determinado, non consegue ás veces o fin proposto. Contribue, doutra forma,  a 
mudar ou manter a natureza dunha relación e convírtese nunha mensaxe clara do 
contrario  
 
Mito 7: Nunha comunicación, a información circula segundo o principio do "abaneo" 
 
Hai que ter en conta que nunha comunicación “somerxémonos" na información. Neste 
contexto, os roles de emisor e de receptor mestúranse porque non existe unha ruptura 
verdadeira. Por tanto non é só unha cuestión dunha ida e volta e viceversa. Realmente, 
non existe a alternancia na comunicación. É sempre circular.  
 
Mito 8: En materia de comunicación, é necesario falar para entenderse. 
 
Moitas situacións da vida diaria ilustran ata que punto falar non é unha condición 
esencial para comprenderse. Pola contra, hai situacións nas que a utilización da 
linguaxe é superflua visto que o código é distinto e o comportamento dos 
interlocutores é diferente nesa situación. Non obstante, é preciso admitir que existen 
unha multitude de linguaxes que se complementan ou poden, incluso, contradecirse.  
 
Mito 9: Comunicámonos sobre unha base común. 
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O exemplo que amosa como un galego e un portugués poden non entenderse,  
permitenos afrontar outro mito: o dunha comunicación que desenvolveríase nun 
contexto onde os participantes terían unha base común de interpretación.  
Non soamente as diferencias culturais interveñen, senon que as diferentes 
experiencias da vida de cada un unense ao contexto de intercambio da información, o 
que convirte á comunicación nun fenómeno global.  
 
Mito 10: En materia de comunicación humana, a obxetividade é posible. 
 
Tanto na fala popular coma na linguaxe científica coméntase ás veces da necesidade 
de render contas a unha realidade obxectiva que existiría fóra de nós.  
Se, por exemplo, os expertos teñen que normalizar o que é a ciencia e que é un 
discurso científico para que un xuizo poida emitirse, no cotiá dámonos de conta da 
existencia de intuicións e de datos subxectivos e non de regras que conducen á 
comunicación humana. A subxectividade é un elemento básico sexa cal sexa o tipo de 
persoas que se comuniquen. 
 
Mito 11: A comunicación é un discurso sobre a realidade. 
 
A comunicación cotiá é un proceso no que os participantes contribuen á contribución 
do real e o feito de que o punto de vista domine non constitue unha demostración do 
seu valor. A comunicación, no marco social, é un proceso complexo que ofrece unha 
versión do real, onde as raíces e fundamentos son espazo-temporais e determinados 
pola cultura dos individuos que a conforman. 
 
Mito 12: Comunicar é intercambiar información. 
 
A comunicación soborda sempre o simple intercambio de informacións. WatzIawick 
afirmaba que comunicómonos para definirnos; trátase dunha busca da identidade 
propia que un agarda ver confirmada nos outros.  Comunicar é, non só contribuir á 
construcción dunha realidade, senon promover as consecuencias asociadas a esta. 
 
Mito 13: Estudar a comunicación supón unha preocupación máis para o contido. 
 
Propongámonos unha nova visión da comunicación Deixemos ao lado os problemas de 
transmisión da información para situar a nosa atención sobre os efectos da 
comunicación, os seus rituais e o xogo dos seus actores. Esta é outra posibilidade de 
analizar a nosa orientación pragmática,  que vai distinguirnos dos traballos inspirados 
no modelo de Shannon.  
 
Mito 14: A realidade social amósasenos inicialmente e nós comunicamos a partires 
dela. 
 
Contra a impresión que temos, grazas á comunicación, participamos na creación desta 
realidade na que sempre hai cousas estranas que fan que desconfiemos dela.  
Na onda das interacións que confluen nesta realidade continuamente remodelada 
polos nosos comportamentos, reivindicamos un lugar par a nosa identidade, para a 
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nosa busca da existencia.   
 
Mito 15: A comunicación trata sobre sucesos fundados obxectivamente. 
 
O ser humano só ten acceso a un pequeno recanto do entorno ao que pertence. E  
pode incluso usar a súa incapacidade para abranguer o universo das informacións 
sobre a comunicación humana.  A esencia está en recoñecer que todo suceso créase 
sobre un retallo, inconscente moitas veces, do que se percibe.  
 
Mito 16: A comunicación ten un principio e un final. 
 
Como sinalou Watzlawick, a comunicación é un fluxo continuo, non ten principio nin 
final. No que nos interesa, nós parcelamos o fenómeno na nosa busca activa de 
significación. Este recorte dos feitos que facemos afecta á comprensión das relacións 
interpersoais.  
 
Mito 17: Unha mensaxe clara leva á  comprensión e á aceptación. 
 
A ecuación entre mensaxe clara, comprensión e aceptación supón certa inxenuidade 
en materia de comunicación. Certo, unha mensaxe clara pode inducir á comprensión, 
pero non é evidente que o outro comprenda "coma nós", do mesmo xeito, o que se 
comunica. Pode haber comprensión sen equivalencia de significación. É o interlocutor 
interesado quen, por estensión, supón tal similitude. Máis ainda: non é certo que a 
habilidade para facerse comprender garantice a obtención do efecto agardado.  
 
Mito 18: Ter superioridade nos argumentos conduce a dominar ao outro na 
comunicación. 
 
Contra da impresión creada por este tipo de situación, ter superioridade nos 
argumentos non dá máis ca impresión da victoria. As veces, incluso, este éxito 
aparente conduce a un endurecemento das posicións que convirte todo esforzo de 
achegamento nalgo case inútil.  
 
Mito 19: En materia de comunicación, é necesario combater para resolver as 
situacións. 
 
Cando as diverxencias de puntos de vista percíbense como situacións nas que ten que 
haber un vencedor e un vencido, o enfrontamento é inevitable. Se o obxectivo pasa a 
outro plano, perder non ten importancia e pódense agardar resultados moi 
interesantes. 
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