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COMUNICACIÓN INTERPERSOAL III 

A Comunicación Interpersoal é un concepto académico no que confluen diversas escolas, a             
maioría de orixe norteamericana, e que vai influir, após, na corrente hexemónica dos estudos              
funcionalistas e tamén na percepción académica respecto dos medios de comunicación de masa.             
A relación interpersoal ven sendo a noción chave, ademáis da conduta, sobre a que as distintas                
tendencias delimitan  a súa visión sobre a Comunicación. Hai catro puntos de vista, de partida: 

1).- A comunicación como fenómeno social, que posibilita a coordinación da conduta dos suxeitos. 

2).- Como fenómeno cultural, que se produce a partires de condutas aprendidas. 

3).- Como fenómeno de interacción simbolica, consistente na produción e manipulación do            
sentido ó través de sistemas de signos. 

4).- Como requisito dunha consciencia individual que permita a produción de significados, a             
participación dos suxeitos e a orientación intencional do proceso comunicativo. 

A Comunicación Interpersoal é un imaxinario que, segundo George H. Mead, permite unha             
construción das identidades. Sen tal construción non habería posibilidade de falar de relación e,              
consecuentemente, dun proceso comunicativo. 

Neste proceso comunicativo  habería que ter en conta as seguintes características: 

a) Simetría.- parte de que todos os participantes na comunicación posúen as mesmas posibilidades             
de intervención e que teñen tamén competencias comunicativas equivalentes. 

b) Simultaneidade.- refírese neste caso ós procesos interpretativos, de escoita, pregunta          
(acción)-resposta (reacción), e a comprensión dos mesmos. 

c) Retorno.- que exista unha constante retroalimentación entre os participantes, é dicir, que a             
aactitude de un influe na do outro. 

d) Contexto.- refírese á situación dos actores e os 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 dos roles.- os participantes asumen e coordinan roles axeitandoos            
ó marco comunicativo no que se atopan. 

 



 

 

Tipos de Comunicación Interpersoal. 

Comunicación cara a cara: que pode ser formal (marco e lugares onde hai unhas pautas ou                
protocolo) ou informal (espazos coloquiais). Dáse un proceso de negociación. Dentro da            
comunicación cara a cara formal (e tamén na comunicación grupal), atopámonos, coa            
comunicación asertiva onde o actor se construe a partires dunha identidade estratéxicamente            
prefixada identificable por manter un discurso claro motivado polo seu interese en determinadas             
negociacións, nunha determinada situación e nun marco comunicativo tamén determinado. 

Comunicación grupal: presenza do individuo diante dun grupo de individuos. O principal neste tipo              
de proceso é o motivo e a motivación de relacionarse do individuo e a simetría/asimetría da                
relación. No estudo deste tipo de comunicación Herbert C. Kelman establece unha clasificación             
formal da comunicación grupal: a) conformidade e sumisión; b) identificación por afinidade e c)              
internalización e admisión das pautas. 

Comunicación non verbal: esta comunicación significa ós espazos (proxémica- distancia que toma            
un actor do outro-) ou a relación que teñen as persoas cos obxectos asociados ó proceso de                 
comunicación. Doutra parte, ós acenos, postura, ton da fala,... (cinésica) e o aspecto (vestiario) que               
teñen que ver coa dimensión paralingüística da comunicación. 

Comunicación con mediación tecnolóxica: o uso social (ou postsocial, como di Karin Knorr) das              
tecnoloxías afectan, en determinadas situacións ou marcos, ás comunicacións cara a cara e grupal e               
formulan a multiplicidade da identidade (identidade flexible) dos actores, que propicia a            
confiscación da experiencia directa do/s Outro/s. actores. 

 

O Interaccionismo Simbólico, os seus antecedentes e consecuentes. 

A Comunicación Interpersoal, como dixemos, é un imaxinario académico que percorre distintas e             
influintes escolas. Unha das tendencias centrais do campo é o Interaccionismo Simbólico que             
definiu o sociólogo Herbert Blumer en 1937, a partires dos estudos do seu mestre George H.Mead. 

Entre as escolas ou tendencias que influiron nos estudos do Interaccionismo Simbólico, atopámonos             
coa Gestalt (literalmente, “configuración” ou “totalidade”). Esta escola da psicoloxía social xorde            
en Alemania no primeiro cuarto do século XX da man de Max Wertheimer e Wilhelm Wundt. A                 
súa influencia no Interaccionismo Simbólico responde á necesidade de ter en conta o punto de               
vista do suxeito para poder explicar a este e á súa concepción do mundo. 

Doutra parte, a corrente de pensamento do Pragmatismo influe no sentido de entender ó individuo               
como definidor do mundo en función da experiencia que obten díl, reforzando os aspectos útiles               
e desprezando aqueles que non lle interesan de cara as súas expectativas e custes de realización. No                 
Pragmatismo, inaugurado por John Dewey, Charles S. Peirce e William James, os conceptos de              
utilidade e interese son fulcrais. Emporiso, din que a mente, o individuo e o mundo non son                 
realidades estáticas, senon procesos que interactúan construíndose entre si. 

Nos anos 20 do século pasado outra escola, a de Psicoloxía Social da Universidade de Chicago                
-ou escola do condutismo social-, da man de Robert Ezra Park, de Ernest Burgess e Charles                
Holton Cooley, interesase- ao igoal que o Pragmatismo de Dewey no ámbito do ensino ou na ética                 
xornalística e nos medios- polos procesos sociais que se producen nos USA coa afluencia masiva               
 



 

de comunidades de inmigrantes europeos e orientais de moi diversas culturas. Nesta situación, Park              
concibe a cidade como un “laboratorio social” onde é posible observar dinámicas de mestizaxe,              
adaptación, conflito e interacción grupal. Por tanto, para Park, a psicoloxía debe sair á rúa e                
aproximarse ó individuo. Este interese polas motivacións condutuais sobre o terreo constitue o             
antecedente inmediato da tradición funcionalista norteamericana nos estudos sobre os medios e o             
márquetin político, advertindo xa da dinámica de homologación identitaria coma unha ameaza            
de desestruturación das relacións interindividuais e, por extensión, das institucións democráticas. A            
arela por sistematizar as interaccións entre grupos, individuos,... no territorio cotiá produce o             
concepto de ecoloxía humana, é dicir, o estudo das dinámicas de interacción entre grupos sociais               
que se articulan nos planos físico/biolóxico (o grupo nunha simbiose co territorio), social (o grupo               
coma un entremallado de relacións interindividuais pragmáticas) e cultural (o grupo coma un             
entremallado de significados e prácticas simbólicas) nun proceso organizado consonte ó esquema            
equilibrio-crise-equilibrio. 

Estas tres tendencias (Gestalt, Pragmatismo e Condutismo social) converxen no Interaccionismo           
Simbólicco de Blumer e Mead. Estes sociólogos formulan unha solución sociolóxica ó dilema da              
psicoloxía ó redor da conduta interna dos individuos. Para Blumer este tipo de conduta é un                
fenómeno de comunicación social e,  por tanto,  postula: 

1.- O significado dos símbolos vén determinado pola interacción que os individuos realizan ó              
redor das cousas designadas polos símbolos. 

2.- Os símbolos veñen determinados polo sentido social que os individuos lle outorgan á              
interacción. 

3.- Os individuos poden mudar o significado ó interpretar ós símbolos. 

Así, os individuos actúan seguindo determinadas concepcións do mundo e crean o mundo real no               
que se atopan inxertos como tales. 

O Interaccionismo Simbólico, doutra parte, xera uns conceptos claves ó redor da interacción             
individual e do significado:  

a) o Self especular: o individuo é capaz de interactuar consigo mesmo e pode crear unha imaxe                
coherente de si mesmo (intereses, expectativas, ideas, sensacións, sentementos,...) coa que pode            
interactuar con outros 

b) A Situación: implica que os individuos chegan á interacción cunha provisión de significados             
das propias situacións de interacción e que coordinan eses significados co seu self especular,              
dun lado, e coa interacción efectiva cos outros, doutro lado. Así que os individuos na interacción                
poñen en xogo a propia identidade controlada (a súa imaxe reflexa) e a súa propia noción de                 
interacción ou situación comunicativa.  

Unha teoría relevante dentro do Interaccionisno Simbólico é a Teoría da Interacción de Actores              
que propuxo Erving Goffman na década dos 60. Goffman parte do concepto de rol coma un                
conxunto organizado de expectativas de comportamento ó redor dunha función ou posición social, e              
aplica o modelo dramatúrxico ás situacións de interacción, distinguindo entre escenarios e            
bastidores. Nos primeiros realízanse rituais de interacción sabendo que o rol é observado polos              
demais (presentando unha máscara - un prósopon, que é a palabra grega de onde provén a palabra                 
persoa); nos segundos, o rol pasa a un plano máis relaxado, que procura un espazo de intimidade. 

 



 

O concepto de marco, dentro desta mesma Teoría, refírese á situación-tipo recoñecible polos             
individuos nunha interacción e na que poden desenvolverse diversos rituais interactivos. En función             
do marco o individuo pode asumir varios e distintos roles. Na visión goffmaniana, non só as                
condutas senon o contexto espacial e temporal nas que estas se desenvolven, comunican. 

O dilema de “acción ou conduta?” ten o seu desenvolvemento a mediados do século XX nunha                
escola que é influenciada polo Interaccionismo Simbólico respecto do protagonismo da acción            
significante  (ou acción subxectiva) como produtora de sentido: a Escola de Palo Alto. 

A Escola de Palo Alto (ou Colexio Invisible) nace nos anos 60 da man dun grupo de psicólogos,                  
sociólogos e antropólogos, entre deles Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Don Jackson, Janet            
Beavis e Paul Watzlawick, ou o mesmo Erving Goffman, disconformes coa excesiva influencia              
dos estudos sobre comunicación do modelo de Shannon e Weaver. Fronte ós aspectos técnicos e               
funcionais da comunicación de masa de ese modelo telegráfico, propoñen unha pragmática da             
comunicación, é dicir, un estudo das situacións concretas de interacción comunicativa. E            
Bateson desenvolve dous conceptos de grande importancia: o das consecuencias concatenadas que            
caracterizan ás interaccións no marco social (pragmática) e o de aprender a aprender que debe               
ser necesariamente dirixido a “si mesmo”. Non só aprendemos do entorno (coñecemento e             
socialización), senon que aprendemos do xeito que aprendemos a relacionarnos co entorno,            
podendo adquirir un amplo marxen de autocorrección. A comunicación maniféstase así como o             
proceso no que aprender da aprendizaxe é posible. A Escola de Palo Alto concibe a comunicación                
coma un proceso onde esta é a conduta humana por excelencia. 

Os conceptos de interacción, de diálogo, a orde e a coherencia do intercambio ou, inclusive, o                
concepto de comunión son fulcrais para esta Escola. Pero, máis ainda, son recoñecidos por formular               
un modelo orquestral da comunicación onde propugnan que a comunicación é aquelo no que a               
xente inflúese mutuamente. 

Para analisar este modelo establecen unhas premisas: 

1.- distinguir o plano semántico (contidos) dos aspectos relacionais. 

2.- que a interacción está condicionada pola participación dos individuos e as súas simetrías e               
asimetrías, e, aquí, hai que detallar como é que cada individuo participa. 

3.- que non hai unha acción-reacción na interacción, senon un intercambio de identidade e da               
relación mesma. 

 

 

 


