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RESUMO 

 

Em uma de suas linhas de pesquisa, a comunicação pode ser definida por qualquer tipo 

de interação que o indivíduo realiza. Nesta linha de raciocínio, a comunicação é vista 

como o mecanismo pelo qual o indivíduo constrói o seu fluir do viver e sua identidade. 

No entanto, é preciso analisar como se configura o fluir interacional do indivíduo, e mais 

ainda, analisar quais as influências da estrutura fisiológica do indivíduo no 

estabelecimento de suas redes de relações e qual seria o papel da comunicação neste 

fenômeno de fazer rede. Com isso, propõe-se verificar os fatores que influenciam o viver 

relacional de um indivíduo, e ainda como se configuram as mudanças em decorrência de 

processos comunicacionais. Para tanto, será realizada uma revisão bibliográfica das 

contribuições de autores como Humberto Maturana, Paul Watzlawick e José Luiz Braga 

acerca do tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; interação; estrutura fisiológica; mudança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de Comunicação tem gerado uma grande discussão e divergência de 

opiniões entre os estudiosos da área. O caráter interdisciplinar das pesquisas, ao invés de 

fortalecer a fundamentação das teorias trabalhadas, acaba funcionando como uma espécie 

de calcanhar de Aquiles para o campo, gerando diferentes definições do que vem ou não 

a ser a Comunicação e de qual seria seu objeto de estudo. 

 Em uma de suas vertentes, a Comunicação é vista como qualquer fenômeno de 

interação que contribui para a formação da identidade de um indivíduo. O indivíduo, 

nesse caso, é visto como um ser coexistente que necessita da interação com outros 

indivíduos para a justificação de seu próprio eu. Olhando por esse ângulo, “Poderíamos 

assim dizer que o objetivo e o objeto do Campo de Estudos em Comunicação, de modo 
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quase tautológico, é observar como a sociedade conversa com a sociedade.” (BRAGA, 

2011, p.66) 

 Os estudos que consideram a coexistência do indivíduo podem ser encontrados 

dentro da tradição fenomenológica das teorias da Comunicação, que, de acordo com Craig 

(1999), consideram que a comunicação surge através do diálogo e da experiência do 

indivíduo com o outro. Ainda de acordo com este autor, o conhecimento oriundo dos 

processos comunicacionais surge mediante a experiência do indivíduo em um mundo 

partilhado. 

A característica fundamental de todo ser vivo, em especial os seres humanos, é a 

do comportamento. Ou seja, uma das condições básicas para a manutenção do fluir do 

viver de um indivíduo (e dos seres vivos em geral) é o ato de se comportar e é através 

desse comportamento que a comunicação ocorre.  

 

“Atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um 

valor de mensagem; influenciam os outros e estes outros, por sua 

vez, não podem não responder a essas comunicações e, portanto, 

também estão comunicando.” (WATZLAWICK; BEAVIN; 

JACKSON, 1993, p.45) 

 

 No entanto, ao se observar como ocorre esse “comunicar”, é preciso considerar e 

analisar fatores não somente de ordem social, mas também fatores que dizem respeito a 

o que acontece com o indivíduo, momento após momento, quando este interage com seu 

meio e com o outro. É preciso considerar, ainda, como se configuram as experiências que 

o indivíduo vive em determinado momento. Ou seja, para enxergar a Comunicação como 

um fenômeno de interação, é preciso analisar como o indivíduo constrói e estabelece suas 

relações tanto com o meio em que vive, quanto com os demais indivíduos com quem 

interage. 

 Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar o que acontece internamente 

(estruturalmente) com o indivíduo em suas interações com o outro e com o meio em que 

vive. E, principalmente, qual o papel da comunicação na constituição da dinâmica 

estrutural do indivíduo. Para tanto, serão abordadas diferentes linhas de pensamento sobre 

comunicação (do ponto de vista da interação), biologia social e biologia do conhecer.  

 

COMUNICAÇÃO COMO INTERAÇÃO 
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 Para começar a pensar na Comunicação a partir da perspectiva da interação, é 

necessário, primeiramente, adentrar no conceito de interação. Os estudos que envolvem 

a interação, ao contrário do que se costuma pensar, não estão limitados somente às 

interações sociais ou interação homem-máquina. O escopo desses estudos abrange, 

segundo Primo e Cassol (1999), disciplinas como física, que estuda as interações da 

matéria; meteorologia, que se encarrega de estudar as interações entre a atmosfera 

terrestre e os oceanos, que acarreta em mudanças climáticas; e diversas outras. Neste 

sentido, a interação pode ser vista como “(...) as relações e influências mútuas entre dois 

ou mais fatores, entes, etc. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação 

existente entre eles.” (PRIMO; CASSOL, 1999, p.67) 

 Contudo, a comunicação não deve ser reduzida à interação. É importante salientar 

que “(...) as interações são o lugar de ocorrência da comunicação.” (BRAGA, 2012, p.39 

- grifo no original) e não a comunicação por si própria. E o que há de peculiar nessa noção 

é o fato de que a realização desse fenômeno (realização da comunicação) implica sempre 

no surgimento de algo novo.  

 
“Isso significa que não somente a comunicação pode acontecer, 

mas que efetivamente se faz, em algum ponto entre o total 

sucesso e o total fracasso, como resultado de uma ação, de um 

trabalho humano e social para produzir alguma coisa que não 

está inteiramente dada nos pontos prévios a uma interação.” 

(BRAGA, 2010, p.80) 
 

Dessa forma, segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1999), os esforços de 

análise devem estar voltados para as manifestações observáveis (condições) que 

possibilitam e sustentam as interações, e “O veículo dessas manifestações é 

comunicação.” (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993, p.18 - grifo no original).  

Ou seja, mais do que enxergar a comunicação como interação, é necessário pensá-

la como sendo parte do comportamento que o indivíduo demonstra e que fundamenta suas 

interações, uma vez que “(...) todo comportamento, não só a fala, é comunicação; e toda 

comunicação - mesmo as pistas comunicacionais num contexto impessoal - afeta o 

comportamento.” (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993, p.19). Isso significa 

dizer que a comunicação é o mecanismo que possibilita a ocorrência das interações. 

Outro autor que estuda a Comunicação como sendo parte de um fenômeno 

interacional é Bateson (1936 apud CENTENO, 2009). Para este autor, o processo de 
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interação entre dois ou mais indivíduos consiste na sequência de reações (ou 

comportamentos) de um indivíduo em relação às reações do outro. 

O autor propõe o termo “cismogénese” para explicar a formação do 

comportamento individual, resultante da sequência de interações entre indivíduos. “Este 

conceito considera não só as reações de um indivíduo A ao comportamento do indivíduo 

B, mas também como estas afetam o posterior comportamento de B e o efeito disto em 

A.” (CENTENO, 2009, p.17) 

Neste sentido é possível perceber que o comportamento do indivíduo surge, 

momento após momento, como reflexo de suas interações anteriores. No entanto, da 

mesma forma como o comportamento do indivíduo depende de suas interações e 

vivências anteriores, as futuras interações que o indivíduo irá participar também 

dependem de seu comportamento naquele determinado momento. Com isso, é necessário 

analisar como o indivíduo constrói e estabelece suas relações com os outros e com o meio 

em que vive. 

  

O INDIVÍDUO E SUAS RELAÇÕES 

 

Os seres humanos estão em constante interação com o meio e com os demais 

indivíduos que compõem seu espaço relacional. Tais interações alteram não só a estrutura 

do indivíduo, como também determinam o fluir de seu viver relacional, no que diz 

respeito às futuras interações que ele ou ela irá realizar com o meio ou com o outro.  

Este fluir relacional que um indivíduo vive, segundo Maturana (2014), recebe o 

nome de conversar. É preciso ficar claro que o fenômeno do conversar, na visão do autor, 

não se limita somente às interações através da fala. “A palavra conversar vem da união 

de duas raízes latinas: cum, que quer dizer ‘com’, e versare que quer dizer ‘dar voltas 

com’ o outro.” (MATURANA, 2014, p.200 - grifo no original). Neste sentido, seria 

interessante analisar o que ocorre no dar voltas com o outro. Ou seja, como o indivíduo 

se relaciona? E mais ainda, como seu comportamento (comunicação) altera sua realidade 

e a realidade do outro? 

Para responder à essas perguntas é importante, primeiramente, destacar que o 

domínio de existência individual e o social possuem uma relação de interdependência. 

Porém, conforme afirma Maturana (2014), tal interdependência não está no sentido de 

que um dependa do outro para existir e sim no sentido de que ambos são 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

5 

 

interconstituintes, sendo que “(...) se é indivíduo na medida em que se é social, e o social 

surge na medida em que seus componentes são indivíduos.” (MATURANA, 2014, p.49) 

Ou seja, o individual e o social operam de forma mutuamente gerativa (um gera o 

outro), no sentido de que o indivíduo confirma sua identidade através de suas interações, 

e, “(...) no caso do social, o que eu digo é que os indivíduos em suas interações constituem 

o social, mas o social é o meio em que esses indivíduos se realizam como indivíduos.” 

(MATURANA, 2014, p.49) 

A base para a possibilidade da convivência social está, segundo Maturana, nas 

emoções. O autor afirma que “(...) nós, seres humanos, interagimos recorrentemente sob 

restrições circunstanciais (pressões externas) sem planejamento intencional visando a 

obter alguma coisa, ou seja, espontaneamente, sem nenhuma razão, apenas pelo prazer de 

fazê-lo.” (MATURANA, 2014, p.220). A razão pela qual um indivíduo realiza e mantém 

suas interações com o outro é puramente pela sua condição de coexistência, ou seja, é 

característico de todo ser humano a de buscar o sentimento de pertencer a algum espaço 

relacional, mais especificamente a sociedade. 

Além disso, o autor destaca que o amor é uma condição importante na manutenção 

da vida social, entendendo o amor como “(...) a condição dinâmica espontânea de 

aceitação, por um sistema vivo, de sua coexistência com o outro (ou outros) sistema(s) 

vivo(s), e que tal amor é um fenômeno biológico que não requer justificação (...)” 

(MATURANA, 2014, p.220) 

Tudo aquilo que um indivíduo vive, a cada instante, é resultado das relações que 

este estabelece com seu meio e com os outros. Ou seja, tudo o que o indivíduo faz como 

ser vivo “(...) surge em seu fazer de acordo com regularidades e coerências operacionais 

que se conservam em todos os instantes e circunstâncias de seu operar no fluir da 

realização de seu viver” (MATURANA & YÁÑEZ, 2008, p.119). Sendo assim, não 

existe acaso no fluir do viver de um indivíduo, todas as suas experiências vividas surgem, 

via de regra, em decorrência de suas interações anteriores.  

Em um sistema social, portanto, o comportamento de um indivíduo tem o poder 

de alterar a forma como suas interações com o outro irão ocorrer. As interações, por sua 

vez, são capazes de desencadear mudanças estruturais nos indivíduos que participam 

dessas interações, e que irão alterar seu comportamento.  

Esse cenário possibilita que a comunicação possa ser enxergada a partir de uma 

perspectiva sistêmica, na qual as interações interpessoais de um indivíduo podem ser 
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vistas como “(...) circuitos de retroalimentação, dado que o comportamento de cada 

pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas.” 

(WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993, p.28) 

Sendo assim, é necessário analisar o que possibilita e como ocorrem as mudanças 

estruturais que um indivíduo sofre como reflexo da interação da qual participa. 

 

SISTEMAS DETERMINADOS ESTRUTURALMENTE 

 

 O que foi apresentado até agora remete a como se configuram as experiências que 

um indivíduo vive a cada momento e que possibilita a ocorrência de suas interações. Em 

resumo, aquilo que um indivíduo vive em determinado momento é fruto de suas 

interações anteriores e de sua estruturação fisiológica. Cada interação que o indivíduo 

participa é capaz de desencadear nele mudanças estruturais, e tais mudanças irão 

determinar as novas experiências que ele irá ou não participar. Ou seja, as experiências 

que um indivíduo vive a cada momento são fruto de sua ontogenia.  

 A ontogenia, segundo Maturana e Varela (1995), corresponde à história de 

mudanças estruturais que um organismo sofre ao longo de sua existência. O organismo 

só vive enquanto conserva sua ontogenia. No caso dos seres humanos, a manutenção do 

viver de um indivíduo está em sua capacidade de interagir com o meio em que vive, se 

adaptando a ele através de mudanças recursivas em sua estrutura, sem que este perca sua 

organização (a de ser humano).  

 
“Em suma, a estrutura do ser vivo determina seu modo de viver 

e o modo de viver de um  ser vivo guia o curso de sua própria 

mudança estrutural e, ainda que os dois domínios de existência 

do ser vivo sejam disjuntos, e cada um seja abstrato com respeito 

ao outro, modulam-se recursivamente no viver.” 

(MATURANA, 2014, p.130) 

  

Voltando o olhar para as mudanças estruturais (fisiológicas) que as interações 

(possibilitadas pela comunicação) podem desencadear no indivíduo, é importante ter em 

mente que os seres vivos (incluindo os seres humanos), segundo Maturana (2014), são 

sistemas dinâmicos determinados estruturalmente. Ou seja, quando um indivíduo 

interage com seu meio (ou com o outro), as mudanças estruturais somente irão ocorrer 

com base naquilo que sua estrutura permite.  
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“As interações que eles atravessam apenas desencadearão 

mudanças neles, e não especificarão o que acontecerá com eles. 

(...) nada pode acontecer com um sistema determinado 

estruturalmente que não seja determinado pelo próprio sistema - 

determinado por como ele é feito, por sua estrutura.” 

(MATURANA, 2014, p.70) 
  

 Dito de outro modo, o ser humano é um sistema composto cujo operar de seus 

componentes (sistemas internos) determina a sua estrutura; sua estrutura, por sua vez, é o 

que determina o domínio de interações possíveis, bem como as mudanças estruturais 

possíveis. Neste sentido, não existem interações instrutivas, ou seja, no fluir da vida de 

um indivíduo, “(...) não existe um mecanismo operacional segundo o qual o meio possa 

determinar as mudanças de estado de um sistema determinado por sua estrutura, já que 

essas estão sempre determinadas pela estrutura do sistema.” (MATURANA, 2014, p. 

101) 

 Essa condição dos seres vivos coloca em xeque a ideia da mudança através de 

processos comunicacionais. Quando se fala em mudança através da comunicação, é 

comum pensar que a ocorrência da comunicação através da interação é capaz de 

determinar o que ocorrerá com o indivíduo. Um dos erros cometidos em estudos que 

consideram os efeitos da comunicação sobre o indivíduo, é não considerar que a mudança 

somente irá ocorrer se a estrutura do indivíduo permitir que ela ocorra. O que realmente 

acontece é que, a comunicação somente seleciona a mudança dentre o “repertório” de 

mudanças possibilitadas pela estrutura do indivíduo naquele determinado momento. Ou 

seja, “O meio seleciona a mudança estrutural no organismo, e o organismo, através de 

sua ação, seleciona a mudança estrutural no meio. (...) Mas a sequência dessas mudanças 

é determinada pela sequência das interações.” (MATURANA, 2014, p.72) 

 Quando se trata do “repertório” de mudanças possibilitadas pela estrutura do 

indivíduo em determinado momento, Centeno (2009) utiliza o conceito de entropia para 

caracterizar as possibilidades de mudança não aproveitadas em uma interação. Segundo 

a autora, tais possibilidades não aproveitadas no momento em que a interação ocorre 

acabam se perdendo, não sendo disponibilizadas em interações futuras. Ainda segundo a 

autora,  

“As mudanças adaptativas limitam as possibilidades de 

adaptações futuras noutras direções. Existe uma quantidade 

finita de mudanças potenciais que o corpo é capaz de alcançar. 

Ao ser alvo de uma mudança adaptativa, a sua capacidade de 

conseguir outras mudanças fica reduzida.” (CENTENO, 2009, 

p.31) 
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SISTEMA NERVOSO E COMPORTAMENTO 

 

Quando se fala em condição estrutural resultante de interações, é preciso 

considerar que “Os sistemas vivos são entidades autônomas, apesar deles dependerem de 

um meio para sua existência concreta e intercâmbio de material; todos os fenômenos 

relacionados a eles dependem da forma pela qual sua autonomia é realizada.” 

(MATURANA, 2014, p.160) 

Neste caso, a autonomia de um ser vivo refere-se ao fenômeno de autoprodução. 

Segundo Maturana e Varela (1995) os seres vivos são caracterizados por serem uma rede 

fechada de produções moleculares, na qual uma cadeia de moléculas (através das 

interações que o ser vivo mantém com seu meio) dá origem a uma nova rede de moléculas 

com características iguais ou semelhantes às da cadeia original. Esse fenômeno é 

conhecido como autopoiese.  

A sua condição autopoiética e sua característica de determinismo estrutural, é o 

que dá ao ser vivo a autonomia em relação ao meio, uma vez que o meio não possui a 

capacidade de determinar as mudanças estruturais que irão ocorrer no organismo e que o 

organismo, através de sua capacidade de autoprodução, mantém sua identidade de classe 

invariante ao interagir com o meio.  

 

“De fato, na medida em que um sistema autopoiético é definido 

como uma unidade por sua autopoiese, a única restrição 

constitutiva que ele deve satisfazer é que todas as suas trajetórias 

de estado levem à autopoiese; caso contrário, ele se desintegra.” 

(MATURANA, 2014, p.161) 

 

Quando um organismo interage com o meio ou com os demais à sua volta, essas 

interações são capazes de desencadear mudanças estruturais no organismo e que, 

posteriormente, irão afetar seus comportamentos futuros possíveis. No que diz respeito 

ao comportamento (ou conduta), o sistema nervoso possui a função de manutenção dos 

possíveis comportamentos que um organismo pode apresentar.  

O sistema nervoso, na visão de Maturana (2014), pode ser compreendido como 

uma rede fechada de interações neuronais que possui a capacidade de ampliar o domínio 

de possíveis condutas que um organismo pode apresentar, a partir de correlações sensório-

motoras feitas a cada experiência que o organismo vive. Além disso,  
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“O curso das mudanças estruturais do sistema nervoso como rede 

neuronal está continuamente modulado pelas mudanças 

estruturais das superfícies sensoriais do organismo através de seu 

operar simultâneo como sensores do organismo e como 

componentes da rede neuronal do sistema nervoso.” 

(MATURANA, 2014, p.132).  

 

Ou seja, a plasticidade do sistema nervoso surge em decorrência de seu operar a 

cada experiência, sendo que a mudança de atividade ocorrida em uma coleção de 

neurônios, acarreta na mudança de atividade de outras coleções de neurônios. 

O cérebro humano é organizado a partir da formação de mapas neuronais que são 

ativados nas interações que o indivíduo estabelece com o meio, e que interagem com os 

demais mapas neuronais presentes no cérebro. Cada conjunto de neurônio (mapa 

neuronal) atua de forma coletiva, estabelecendo conexões com outros conjuntos de 

neurônios.  

 
“(...) as células nervosas individuais nunca são selecionadas 

isoladamente; não há qualquer neurônio individual de um mapa 

que esteja conectado de modo reentrante unicamente com um 

neurônio de outro mapa; além disso, nenhum neurônio 

individual possui isoladamente as propriedades que revela 

quando integrado num grupo.” (ELDEMAN, 1992, p.131) 

 

 Neste sentido, a visão de como funciona o comportamento, segundo Eldeman 

(1992), se resume ao fato de que cada experiência vivida pelo indivíduo ativa 

determinados mapas cerebrais, que então irão interagir com outros mapas para modular o 

comportamento atual e que irão, de alguma maneira, influenciar nos comportamentos 

futuros. “A seleção de grupo neuronal que ocorre nos mapas leva a produção de novos 

tipos de mensagens, que podem depois reentrar em mapas anteriores, juntamente com 

mensagens do mundo exterior.” (ELDEMAN, 1992, p.133) 

 Além disso, como consequência do fato de que a cada experiência que um 

indivíduo vive a forma como as conexões entre os diferentes neurônios e mapas neuronais 

se realiza sofre alterações, dois fenômenos idênticos dificilmente irão desencadear 

consequências (comportamentos) idênticas.  

 

“Porém, como os seres humanos são constituídos de 

intencionalidade, memória e consciência, podem reunir padrões 

em determinado ponto dessa linha e, com base nas suas histórias 
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pessoais, subordiná-los a planificações noutros pontos da mesma 

linha.” (ELDEMAN, 1992, p.242)  

 

 Em outras palavras, mesmo que a estrutura das conexões neuronais do indivíduo 

sejam alteradas, ele ou ela apresenta comportamentos que estão subordinados aos padrões 

de conduta que o cérebro estabelece através de comportamentos anteriores. Isso permite 

compreender que a mudança ocorrida no indivíduo através dos processos 

comunicacionais não ocorre de forma súbita e profunda, uma vez que o cérebro opera 

sempre com base nas mudanças de estado anteriores que o mesmo sofreu. Com isso,  

 
“Acredito que a transformação de base comunicacional é mais 

sutil – pode ser autopercebida mas, com maior frequência, 

vamos nos impregnando de pequenas transformações 

imperceptíveis, até o momento em que, tomando algum 

distanciamento, podemos constatar que algo mudou, que algo 

está em mudança – sendo preciso refletir ou investigar para 

perceber os processos e as próprias modificações, seus sentidos, 

seu lento amadurecimento.” (BRAGA, 2012, p.29) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Conforme foi visto anteriormente, as interações que o indivíduo realiza podem ser 

compreendidas como um fenômeno comunicacional. A comunicação é vista como um 

mecanismo primordial para a manutenção da existência do ser humano, pois é na medida 

em que o indivíduo se comunica (interage com os demais indivíduos) que sua identidade 

é construída. No entanto, um dos grandes problemas encontrados em tais estudos está no 

fato da maioria ficarem limitados  

 

“(...) aos efeitos da pessoa A sobre a pessoa B, sem tomar 

igualmente em consideração que tudo o que B fizer influencia o 

movimento seguinte de A e que ambos são predominantemente 

influenciados pelo (...) contexto em que suas interações 

ocorrem.” (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993, p.32) 

 

 O que de fato acontece é que o fluir do viver do indivíduo é moldado, momento 

após momento, de acordo com suas interações com o meio ou com o outro. Isso significa 

que o fluir do viver de dois ou mais indivíduos que interagem entre si surgem de forma 

mutuamente gerativa, no sentido de que a existência de um influencia na existência do 

outro. 
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 O comportamento que os indivíduos apresentam diante de determinada 

experiência ou interação é configurado pelo sistema nervoso através da ativação de mapas 

neuronais específicos no momento da experiência. Segundo Watzlawick, Beavin e 

Jackson (1999), o cérebro humano recebe, em média, cerca de 10 mil impressões 

sensoriais por segundo. Dessas impressões, o cérebro seleciona as que são pertinentes e 

as não-pertinentes. Tal classificação varia de indivíduo para indivíduo, com base em suas 

experiências passadas e na estruturação de suas conexões neurais. 

 É através dessa classificação perceptiva que o sistema nervoso molda o 

comportamento ou conduta do indivíduo. Além disso,  

 
“(...) o cérebro constrói mapas das próprias atividades e não 

apenas (...) dos estímulos externos. (...) as áreas cerebrais 

responsáveis pela formação de conceitos contém estruturas que 

categorizam, discriminam e recombinam as várias atividades 

cerebrais que ocorrem em diversos tipos de cartografias 

neuronais.” (ELDEMAN, 1992, p.160) 

  

Ou seja, o cérebro humano possui estruturas que avaliam a atividade perceptiva 

realizada em determinado instante, e essa metaconexão é o que contribui para a formação 

dos padrões de comportamentos que o indivíduo pode apresentar. Neste sentido, é 

possível inferir que, no momento da experiência, é a atual configuração neuronal do 

cérebro que irá determinar a conduta do indivíduo.  

Logo, o comportamento com valor comunicativo presente em uma interação entre 

dois ou mais indivíduos é fruto de suas dinâmicas estruturais que se moldaram no decorrer 

do fluir do viver de cada um. Esse fluir do viver, bem como as tramas de condutas de cada 

indivíduo, surge, momento a momento, em decorrência das mudanças estruturais 

desencadeadas em cada interação. 

Contudo, é válido ressaltar que, “Por mais que os participantes sociais tenham 

intenções, objetivos, e se esforcem para produzir previsibilidade, a comunicação não é 

controlável.” (BRAGA, 2012, p.36). Isso porque a dinâmica de estados do indivíduo é o 

que possibilita suas interações com o meio e com o outro. Através dessas interações, os 

indivíduos sofrerão mudanças determinadas pela estrutura de cada um. A comunicação 

apenas seleciona a mudança (dentre as diversas mudanças possibilitadas pela estrutura), 

não a determina. O indivíduo seleciona a mudança estrutural no outro, e o outro seleciona 

a mudança estrutural no indivíduo.  
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Ou seja, em um processo comunicacional, por mais que exista a intenção de se 

produzir determinada mudança (ou efeito) naquele que recebe a mensagem, tal mudança 

somente irá ocorrer se a estrutura do receptor possibilitar que ela ocorra. Logo, não existe 

a possibilidade da comunicação possuir um caráter instrutivo, visto que a comunicação 

não tem o poder de determinar diretamente o que irá ocorrer com o indivíduo.  
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