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Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos de anos anteriores,              
ver Información vs. Comunicación nos apuntamentos sobre Comunicación e O proceso de            
obxectivación en Técnicas, no blog. De habelas aconséllase revisar as ligazóns dos esquemas e              
apuntamentos para ampliar información. 

 

INFORMACIÓN.- 

A palabra Información significa dárlle forma ás ideas, ós pensamentos, ó que acontece. 

Profundizar na Información quere dicir que ó darlle forma producimos un sentido:            
interpretamos, contextualizamos e contrastamos, outorgamos unha composición determinada        
ó texto e, sobre todo, o argumentamos con datos e fontes solventes, tentando informar e formar                
ó lector/espectador/ointe. 

En CIC se ben traballamos desde a deliberación e a posta en común, tamén facémolo a partir da                  
experiencia nese diálogo participado pola cidadanía, polos grupos sociais. É vital coñecer os             
procedementos do tratamento da información por parte das empresas informativas para           
identificar os seus problemas e poder revertir o sistema reconducíndoo cara unha maior             
emancipación intelectual e profesional. 

No Xornalismo das empresas informativas profundizar na Información obedece a un proceso: o de              
obxectivación. Dunha parte, o Xornalismo resulta nun produto intelectual e de intercambio, mais,             
desde esas organizacións xestoras da información enténdese que ise produto é unha mercancia. Hai              
hoxe, por tanto, unha subsunción da produción intelectual, na que o Xornalismo supedítase ao              
sentido da empresa. 

A marca empresarial fai que o proceso de obxetivación se convirta nun proceso de              
obxectualización, co que é posible que usualmente se produzan atributos e sentenzas sen rigor              
para coas institucións, as entidades, os grupos sociais e as persoas mudando a percepción dos               
feitos  a partir do seu tratamento. 

Na industria informativa prodúcese unha lóxica da relación dialéctica entre a interiorización            
das estruturas e procederes da empresa e a produción de sentido das historias factuais. A               
tensión desta relación ao tempo que crea un certo sentido unitario e sistemático realimenta,              
doutra parte, o mundo do sentido común do xornalista que aprende a trascender o subxectivo. O                
Xornalismo da empresa informativa ten un sentido práctico que orienta e proporciona estrutura ó              
xornalista (asunción de normas e ordes internas; aceptación da burocracia de empresa) e             
permite apropiarse dunha determinada cultura e experiencia xornalística marcada pola          
empresa. 

Respecto deste tema grande parte da literatura gris anglosaxona dos 70 despregou unha serie de               
manuais operativos dirixidos ao staff dos medios. Dita literatura confiaba cegamente na teoría             
táctica interna-externa da obxectivación que conlevaba á creación de perfís profesionais           

 



 

competentes ou á aprendizaxe de regras e maneiras de facer, segundo impuña o modelo de               
produción informativo de masa. 

Desde estes perfís e estas regras constrúese unha “realidade” sustentada na clarificación de             
obxectos e de individuos ó través de procesos de socialización acoutados tanto no facer interno               
do medio, como naquelas relacións con institucións que operan como informantes usuais do             
medio, ós que se teñen cualificados como fontes. 

Os periodistas desenvolven, xa que logo, esquemas e dispositivos durareiros para respostar á             
produción de sentido que opera e esixe a empresa informativa. Fanno así ó través da observación                
da política da empresa e do traballo que conleva. O traballo após guía ó xornalista, e non ó revés.                   
O acompañamento dos aprendices por parte de xornalistas experimentados (que fai parte tamén             
da cultura obreira industrial) nas mecánicas do medio axuda a reproducir actitudes favorables cara              
as metas inmediatas da empresa. O control empresarial utilízase para regular as conductas dos              
xornalistas dacordo ós principios da empresa, así como para protexer ó grupo xerando unha certa               
atmósfera de garantías, de presunta inmunidade e autonomía fronte a presións externas que             
poideran acontecer. Namentres, a burocracia da empresa organiza e comproba as operacións            
produtivas do medio. 

Desde esta perspectiva empresarial do xornalismo considérase fundamental comprender que a           
división do traballo obedece a un sistema xerárquico de autoridade no que se sustenta a               
produción. A partires daí interactúase cos outros membros do medio e coas institucións que              
serven usualmente coma fontes. É dicir, para evitar problemas de actitude desenvólvense, ás veces              
tácitamente, mecanismos de control e recompensa tanto no plano administrativo como profesional. 

En relación coas fontes créase tamén un dispositivo: a cobertura. A cobertura reduce a              
incertidume nas operacións que se deben levar a cabo e cumprir cos requerimentos do staff e o                 
ciclo temporal de publicación previsto. Hai que dicir que é, normalmente, una cobertura que              
atende ás fontes, non ós feitos, como habitualmente se cre. 

Tratar coas fontes require dun proceso de socialización e doutro procedemento ou esquema:             
procédese a crear un grupo de fontes, de referencias, que se posicionen a partires de diferentes e                 
contrarios puntos de vista. Doutra parte, o xornalista debe ter en conta as valoracións e               
representacións asumidas desde a empresa de información, ou provintes desde os ordeamentos            
políticos e económicos e, por tanto, emprender un proceso de negociación de significados. 

Coas fontes créanse interaccións e redes de acercamento moi fortes, para as que se ten tamén que                 
elaborar os conseguintes marcos de interpretación. 

Para o staff do medio de masa hai catro aspectos básicos para valorar a información producida: 

- A dimensión: a maior ou menor escada do feito vai en relación coa maior ou menor escada de                  
interese da información. 

- A claridade: os textos informativos non poden posuir ambiguidades, teñen que ser            
comprensibles. 

- A temporalidade: que debe ir á par do ciclo de produción. 

 



 

- A proximidade cultural: para garantir que as fontes e os feitos poidan ser identificados e               
aceptados pola audiencia. 

Este sinxelo output da calidade da mercadoría permite manter o ritmo da produción sen pararse a                
discutir problemas. As empresas informativas cren que estas valoracións son un parámetro válido             
do profesionalismo. Sen embargo, estes ritos deteñen os sentimentos que a información poidera             
causar no xornalista. As operacións vólvense máis inconscientes que subxectivas. 

Gaye Tuchman, socióloga norteamericana, definira este “kit de cumprimento da obxectividade-           
credibilidade” do xornalismo das empresas informativas como un escudo para manter os privilexios             
que proporciona a mercantilización da información. Criticaba que a obxectividade deste xornalismo            
consistía en: 

a) presentar os dous lados dunha disputa (real ou non) e dar voz ás partes en conflito ou                  
desacordo. 

b) Incidir en frases que argumenten as respectivas “verdades”. 

c) Utilizar citas para identificar á fonte que relata os “feitos”, a situación ou o problema. 

d)  Organizar historias que presenten de xeito claro e coherente o asunto. 

Tuchman aseguraba que a Obxectividade do xornalismo consistía nunha serie de recursos            
retóricos e de procedementos empregados na cobertura realizada. Emporiso, a Obxectividade é            
tan só un produto das dinámicas e procedementos que os periodistas empregan para cubrir os               
eventos e compoñer as súas historias. 

O periodista de medios de masa é un operador práctico, construtor de saberes que organiza a                
“realidade periodística” dacordo a sistemas aceptados social e empresarialmente como válidos. 

Agora ben, agocharse nestes criterios produce a inmunización do xornalista, que evita a             
responsabilidade social dos efectos que pode causar o seu traballo. Traballar con grupos sociais,              
institucións, entidades significa contar as súas necesidades, a súa marxinación ou as súas arelas e               
precisa dunha revisión daqueles efectos, atender ós retornos e réplicas, parte do proceso no que o                
xornalista de empresa informativa non asume. Esta revisión do exercicio periodístico, esta revisión             
da información ofertada polas empresas de información non só debera ser deontolóxica, senon             
tamén comunicativa. É dicir, no sentido de responsabilidade para coa comunidade. E é aquí onde               
acadan maior valor as verificacións dos usuarios da información, os controis aos medios, se é que                
os medios non responden aos intereses informativos dos seus lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


