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Esquema da aula expositiva do 25 de marzo de 2019. 

Alexandre Gesto (S2D) e Jorge Riveiro (S3A) 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos de anos             
anteriores, ver Comunicación, no blog. De habelas aconséllase revisar as ligazóns dos            
esquemas e apuntamentos para ampliar información. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Winkin (2005) seguindo a semántica que percorre a noción de Comunicación nas            
linguas francesa e inglesa, apunta que no século XIV asimilábase a “participar en”; moi              
próxima ainda ao sentido no latín de communicare que significaba “participar en            
común”, “pór en relación” incluindo a unión dos corpos. Nos séculos X-XII            
Comunicación está próxima aos termos “comulgar” e “comunión”. Desde o século XVI            
(no que se evidencia xa a mundialización -especialmente do comercio- no pensamento            
occidental) Comunicar tamén é sinónimo de “practicar” (“actuar”, “experimentar”) e de           
“transmitir” (no sentido no que pode actuar, por exemplo, unha infirmidade:           
“contaxiar”, “contaminar”, “influir”), que xa no século XVII sobordan o sentido           
orixinario de “participar” e “compartir”, que pasan a definirse noutros espazos e            
practicas da significación. 

A orixe etimolóxica de Comunicar devén do indoeuropeo mei, munus corrompido xa no             
latín, que significa “intercambio” e, como veremos ó tratar a noción de Comunidade,             
porta o intercambio e reparto específicamente da carga ou da débeda. Da carga de              
responsabilidades, da carga daquila experiencia ou sentemento que se quere compartir,           
da débeda ou da obriga social de dárse ao Outro interlocutor ou de respostar,              
recíprocamente. Carga ou débeda na que temos que participar como principio humano            
solidario e de sociabilidade, non só, que tamén, respecto do cambio material nas vendas              
das que tiramos un beneficio (mellor ecuánime), ou das ofrendas e agasallos (dons). 

O lexema Co- redimensiona a práctica do munus. Delimítao, dunha parte, ao “estaren             
xuntos”, á “co-presenza”, a actuar “co-responsablemente”, a procurar a         
“reciprocidade”. Non é o mesmo a simultaneidade da presenza dos corpos, cara a             
cara, que a simultaneidade técnica do contacto pola interface, por exemplo. Doutra, a             
significar a sustentación dunha cultura e uns códigos comúns para se comunicar, a un              
sistema expresivo e a unha comprensión equiparables para operar na acción do            
intercambio con efectividade, con competencia, simétricamente. Por tanto, á capacidade          
do ser humano de comprender e entender ós demáis tamén ó través de diferentes              
recursos expresivos: fala, escrita, acenos… 

Cando Comunicar faise sustantiva en Comunicación sinalamos con -ación, á situación           
no que o intercambio acontece, ao desenvolvemento do acto en si mesmo; ainda antes,              

 



 

á preparación e disposición de emprender isa acción de intercambio, é dicir, ó seu              
planeamento e tentativa. 

A relación comunicativa dase ó redor dun obxeto acontecible, é dicir, ó redor das              
cousas que pasan, das cousas que vemos, as cousas que sentimos e problematizamos,             
etc.... E que son motivo do noso interese ou da nosa curiosidade. Para iso é necesario                
comprender que a Comunicación é un acto de coñecemento e de apropiación (ou de              
individuación, como diría Simondon); é necesario a aprendizaxe continua, coñecer non           
só o idioma, senón tamén a simboloxía, a contorna, o contexto e os diferentes              
significadossobre aquilo que se problematiza e do que se fala.  

É vital a co-participación dos suxeitos; se algún deles non está interesado (non hai              
interacción, principio da Comunicación Interpersoal) non podemos falar de         
Comunicación. O máis importante é comprender que o obxecto non é o resultado do              
pensamento, senón o mediatizador da comunicación. É dicir, que hai que interpretar            
os obxectos como posibilidade de debate, pero que non poden ser o resultado final do               
mesmo. E por último, aínda que pareza obvio, a Comunicación tende a buscar sempre a               
efectividade. Para iso necesítase reciprocidade e coñecemento; só comunicamos ben          
aquilo que entendemos ben. Sempre comunicaremos, se comprendemos ben. 

Segundo Wilbur M. Urban hai dous planos diferenciados no termo Comunicación. En            
primeiro lugar, Urban fálanos do dominio do emocional, que é un campo que o ser               
humano comparte con outros seres vivos. Este filósofo norteamericano (herdeiro de           
Cassirer) explícanos que os humanos operamos por contaxio, pola emoción que suscita            
outro suxeito en nós, e que nesa intertransmisión dáse o lado máis primitivo da              
comunicación. Cabe indicar tamén que esta relación é de tipo acrítico. 

Doutra parte, o acto comunica coñecemento ou estado mental. A Comunicación           
verifícase entre suxeitos sobre algo que os mediatiza e que se ofrece como un feito               
coñecible e sobre o que hai interese ou curiosidade. Pode ser un feito concreto, ou un                
teorema, por exemplo. Námbolos dous casos, non é a transmisión simple do            
coñecemento dun suxeito ao outro, senon a súa co-participación no acto de comprender             
a significación do significado. Unha comunicación, logo, que se fai críticamente.   

O filósofo marxista Adam Schaff fala, pola súa banda, de dous tipos distintos de                  
Comunicación: unha, que se centra nos significados: outra, cuxo contido son as            
convicións. Nesta última, ademais da comprensión e busca significante dos          
significados, há a intención da adhesión. É decir: o proceso de comunicación humana             
non está illado do contexto (por tanto das situacións e dos lugares), nin tampouco e,               
sobre todo, dos condicionantes socio-culturais. 

Temos que remitirnos a Inmanuel Kant para entender, primixeniamente, a          
Comunicación coma un tipo de relación, que asociou á Comunidade. A relación            
humana máis completa, entendendo que a relación é unha das categorías fundamentais            
do ser humano. Ainda que debemos tamén entender que no tempo deste filósofo             

 



 

idealista entendíase a relación coma unha categoría de natureza material (non como            
agora, que é considerada coma un predicamento máis amplo, de todo ente ou acción).  

O pensador alamán aportou, sen embargo, unha sistemática esencial sobre as categorías            
relacionais clasificando a Causalidade (Ínformación) como antítese da Inherencia         
(Comunión) e dando, por vez primeira, categoría á Comunidade (Comunicación) ó           
concebila como síntese dos anteriores conceptos (causalidade-inherencia), dándolle o         
estatus de supremo xénero relacional. 

A Inherencia, a Causalidade e a Comunidade son os alicerces nos que se cimenta toda               
relación humana, e abranguen todos os ámbitos posibles xa que sintetizan todo o que o               
Home pode coñecer.  

Para concretar: 

Inherencia.- A comunicación interior, do home consigo mesmo. Engloba a          
supervivencia, a subsistencia, os impulsos máis básicos, pero tamén o pensamento.           
Falar consigo mesmo xa supón un acto de comunicación. A inherencia, coma Comunión             
con un mesmo, necesita dun contexto; necesita a comunidade para poder aprender a             
linguaxe e a simboloxía, para comprender o mundo que nos rodea. E precisa afrontar a               
causalidade, tamén. É dicir, comprender e valorar o mundo que se lle apresenta. 

Causalidade.- É a convivencia co exterior, co alleo, co heteroxéneo e distinto a nós,              
coas diferentes estruturas que conforman a sociedade. Kant relaciona directamente a           
causalidade coa Información: os homes conectan cos outros para intercambiar          
información. Así, prodúcese unha relación asimétrica entre un individuo e a sociedade            
na que vive. Canto máis se abra ao exterior, mais opcións terá, ben de enlearse (se non                 
descifra ben o mundo), ben de precisar. 

Comunidade: É, para Kant, a procura dunha sociedade máis sana e transparente            
desenvolta coma Comunicación. Para entrar nese estado da utopía posible as persoas            
introdúcense nun sistema moral no que cobran grande importancia a reciprocidade e a             
ética, tanto na comunicación como na transformación do pensamento. Persegue unha           
simetría biunívoca na que os seres humanos suxeitan, ó abeiro das normas, a relación              
cos demais.  

 

Algúns marcos teóricos para o desenvolvemento e a análise da Comunicación na            
CIC.- 

As Mediacións: 

Enténdense as Mediacións coma desenvolvementos e creación de espazos ou formas de            
uso e apropiación de bens culturais producidos desde as clases dominantes polo sectores             
subalternos, e nos que se produce unha resignificación que as audiencias (os receptores)             
fan da cultura hexemónica ao subvertir o sentido orixinal dises bens de forma que sexa               
útil aos grupos subalternos. As mediacións, tal como as enunciou Jesús Martín-Barbero,            

 



 

teñen importancia como instrumentos de reconciliación das clases e a reabsorción           
das diferencias sociais. 

Son espazos onde se negocia o éxito ou o fracaso dos medios de comunicación como               
innovación técnica . O éxito de cada medio depende das posibilidades que brinda o             
articular as raíces culturais de cada comunidade, grupo,... na vida diaria. Sen esta             
vinculación o seu éxito é dubidoso (necesidade do medio do recoñecemento por parte             
da comunidade). 

Cando o estruturalismo estaba a facer desaparecer das investigacións sociais ó símbolo            
(é dicir, o tempo, a memoria, a historia, as loitas, ...), Paul Ricoeur (baseándose no mapa                
nocturno- o que o piloto sabía por si mesmo para aterrar; as súas intuicións nun voo sen                 
luces- de Saint-Exupéry) desenvolveu o termo de “Mediación” como un cambio de            
lugar desde onde pensar. Un lugar que invocaba ao saber acumulado pola experiencia             
de vivir entre seres humanos, que aportaba unhas técnicas asumidas desde a            
individuación da persoa, desde a súa socialidade e especialización na vida, na forma de              
vivir. Do pensamento de Ricoeur tirou Martín-Barbero o termo de Mediación na            
comunicación. A Mediación prodúcese “ entre a xente e os medios”. 

A teoría das mediacións hoxe en día ten a súa revisión e a súa reinversión: das                
mediacións aos medios, precisando como estas mediacións finalmente rematan         
preguntándose cales poden ser as técnicas ou as tecnoloxías para redirixir a atención dos              
grupos sociais segundo pretende o poder, para facerse parte dil. O que pode ser de               
interese a partires desta teoría é validar a necesidade de que a xente se decate da                
crítica e da acción posible contra as formas de poder que encarnan os medios, ben               
para afrontar novas representacións e participación, desbotar o seu recoñecemento (o do            
medio) por parte da comunidade e xerar medios novos desde a comunidade, que atendan              
ás necesidades da comunidade. 

A Educomunicación: 

Entendemos a educomunicación como unha dinámica ambivalente entre a         
comunicación, a comunidade e a educación. Neste sentido, é un campo complexo,            
tensionado e diverso de relacións dialóxicas. Percibímolo como oportunidade para          
recompoñer un itinerario común entre os ámbitos educativo e comunicativo, que se            
circunscriben no entorno e priorizan unha actuación territorial ou espacial. 

Ao mesturarse co entorno, é cando a EC entronca de raíz coa comunicación             
comunitaria. Tamén ao incidir en como fomenta a expresividade, a elaboración de            
discursos compartidos ou compartibles, e a autorrepresentación/ autoafirmación das         
persoas e os colectivos sociales, en definitiva, da comunidade. 

A noción de comunicación/educación, segundo Huergo (2011) fundaméntase en que a           
humanidade evoluciona desde e co diálogo, coa rexeneración de significados. Concibe           
as prácticas de creación participativa como situacións para dialogar cun mesmo e tamén             
cos demáis. Descubre como indagar no eu/nós mais tamén saber máis da outredade,             
sexa desde unha mirada cercana (tí/vós) ou lonxana (íl/eles). Neste sentido, estas            

 



 

prácticas instituense en marcos de socialización á vez liberadores e emancipadores,           
creativos. 

Desde a perspectiva europea percíbese dun xeito utilitarista:“... es en la vida y en las               
interacciones diarias con amigos, familiares y colegas donde construimos nuestras ideas           
del mundo y de cómo actuar en él. En una sociedad digital, las percepciones de nuestras                
competencias, motivaciones y usos o beneficios que podamos obtener de las TIC se             
conciben y producen de la misma manera” (Helsper, 2015). 

Débese entender a EC, finalmente é o que nos interesa dela, como oportunidade para              
atender necesidades, cos seus conflictos e articulacións diversas. Ese acceso debería           
resultar liberador e servir como autoafirmación, vehicular a xustiza social e           
promover o desenvolvemento a escada humana, como dicía Max-Neef (1998).  

A Ecoloxia da Comunicación: 

A Ecoloxía da Comunicación (ECO) foi formulada en 1980 por Claus Eurich como             
reacción á comunicación tecnificada. Eurich e, pouco despois, Mettel von Meiborn           
identifican ós medios como un instrumento sistemático para a disolución da           
comunicación persoal. Formulan, xa que logo, a conservación dun mundo          
comunicacional intacto, axeitado á natureza humana, esto é, espazos de acción e            
experiencias, de redes e de comunicación, tendo en conta que o desenvolvemento e             
apropiación tecnolóxicos sométense a intereses económicos puramente. 

A comunicación persoal, por tanto, debe ser transformada en comunicación que           
produce e conserva relacións de experiencias para construir un proceso amplo de            
formación de opinión pública para aumentar a calidade de vida dos seres            
humanos. 

Preténdese averiguar ata que punto pódense crear comunidades onde o mundo sexa un             
medio propio, onde o ser humano poida sentirse a gosto. 

 


