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AXENDA E MARCOS (Apuntamento Novo). 
 
Na práctica informativa dos medios poden operar varios procesos  e 
procedementos de organización, obtención, selección e  formatado da información. 
En 1968 McCombs e Shaw, ó  emprender un estudo sobre a opinión pública, 
 identificaron unha correlación entre a axenda informativa e a axenda pública. 
Desde a perspectiva psicolóxica e funcionalista, a súa análise definía á axenda 
informativa como o dispositivo polo que o medio indica á audiencia cales son os 
temas informativos máis relevantes, namentres que a axenda pública serían os 
temas de persoal e real interese para os cidadás, que se podían coñecer tamén ó 
través de estudos demoscópicos. Realmente certificaban así as teses que Lippman 
expusera xa  na súa obra “La opinión pública” (1922), Segundo Walter Lippman os 
medios determinan os mapas cognitivos que os públicos dos medios fanse do 
mundo. A opinión pública responde ó “pseudo-entorno construido polos medios”, 
que procuran sempre unha sincronización sobre a importancia dun tema entre o 
público e a publicación da información. Após,  Harold Lasswell (1948), ó identificar 
as funcións de vixianza e correlación na práctica dos medios de masa, xa dixera 
tamén que os medios deciden que  eventos son noticia. Non obstante, McCombs e 
Shaw precisaban neste seu estudo onde establecían os alicerces que identificarían 
a  agenda-setting (o establecemento da axenda informativa dos medios) un novo 
trazo determinante: as experiencias persoais dos lectores (analizaron a prensa) 
son máis importantes á hora de decidir que os medios. Sobre todo cando os 
temas teñen un impacto directo sobre a vida  de cada quen, a súa vida próxima e 
inmediata. 
Os medios, segundo a visión funcionalista, atenden ás “capas da cebola”, de fóra 
para dentro en orde de importancia. Así teríamos que o menos importante son as 
fontes informativas externas, logo o que din outros medios informativos, após as 
normas que rexen o labor informativo do medio e, finalmente, o elemento máis 
definidor que xerarquiza a información, sería a axenda política e de investidores 
do medio. 
Pola contra, e segundo a mesma visión (desde o medio), a xerarquía de relevancia 
da importancia dun tema por parte do cidadán atendería á volatilidade da súa 
situación e requeriríase, por tanto, do pluralismo (maior e diverso número de 
voces da comunidade) para ser valorada a información. 
Por tanto, o que deben facer os medios, desde esta perspectiva, e  construir temas-
ponte entre o seu propio interese e o interese do cidadán. 
Na valoración de experiencias persoais habería que ter en conta, sen embargo, 
tanto a “axenda intrapersoal” (aqueles temas nos que pensa o cidadán como 
importantes para si) como a “axenda interpersoal” (aqueles temas que a persoa 
debe coñecer para se socializar cos demais membros da súa comunidade- o círculo 
social  determina os asuntos de inmediata competencia-). Certo é que pode haber 
sempre estratexias para introducir nestas axendas aquelas ideas e programas que 
as elites dirixirían ás persoas adultas para obter o seu voto, por exemplo; como os 
industriais poderían introducir publicidade e merchandising nas noticias para 
engaiolar ós mozos e mozas e fomentar o consumo dun determinado produto ou 
dun determinado estilo de vida.  
 



Framing (a teoría dos marcos). 
 
Para Erving Goffman (Frame Analysis: los marcos de la experiencia, 2006) un 
marco de referencia é aquel que se considera que, en primeiro lugar, outorga 
sentido, xa que doutro xeito sería un aspecto non acaído para avaliar ou 
contrastar datos, feitos, puntos de vista,… , neste caso, no proceso de organización, 
obtención, selección e formatado da información. 
Os frames (marcos) organizan o sentido do noso mundo e focan fenómenos da 
actualidade na vida cotiá, na procura de claves ou na fabricación de historias. 
Salientan atributos ou carácterísticas que presenta a información, reseñando o 
que nos arrodea a partires da propia percepción. Consiste na suma ou 
acumulación de experiencias tanto endóxenas como, principalmente, exoxenas, 
tal e como as perciben os medios, por exemplo, ou os xornalistas de medios. Os 
marcos non só organizan o significado senon que tamén a participación, teñen 
que ver co significado e coa acción. A parte de Goffman, quen tentou definir por vez 
primeira o asunto dos marcos foi Gregory Bateson (A theory of play and fantasy, 
1972)- ámbolos dous autores, o primeiro desde a socioloxía, o segundo desde a 
psicoloxía, pertencentes á corrente da Escola de Palo Alto, ver apuntamentos 
anteriores-. Bateson observou coma os individuos detíñanse nalgúns aspectos da 
realidade, desbotando outros.  É dicir, segundo a súa experiencia acumulada, tiñan 
facilidade e capacidade para elexir aqueles aspectos do seu interese e 
selecciónalos, fronte a outros que ou ben non lle chamaban a atención ou 
descoñecían de entrada. E como consecuencia desto, calquera acontecemento pode 
seren descrito en termos dun enfoque amplo ou reducido, un enfoque en primeiro 
plano ou un enfoque distante,… dependendo tamén se empregamos un xuizo 
valorativo ou ben temos en conta o rol que asumimos á hora de valoralo. Os 
marcos contruen a forma de facer. Os puntos e límites do encadramento e da 
selección, do formatado,... . 
Para Goffman, dentro desta teoría dos marcos, a situación tamén é un concepto de 
importancia. As definicións dunha situación constitúense dacordo con principios 
organizativos que gobernan os acontecementos sociais e a nosa implicación 
(subxectiva) neles. Nas situacións identificamos cales son os elementos básicos 
daquel asunto que queremos focar. Para Entman (1993), encadrar é seleccionar o 
percibido e facelo relevante; o xeito de destacar unha cousa ou outra depende da 
situación e da experiencia perceptiva de quen enfoca. O xeito  de encadrar un 
asunto particularmente responde a determinados valores culturais, da experiencia 
no diagnóstico das causas, das características do problema. O xornalista, no noso 
caso, tería que 1) definir o problema a partires da situación, 2) diagnosticar cales 
son as causas, 3) elaborar unha interpretación desde os elementos e axentes que 
interveñen no acontecemento, 4) proporcionar resultados ou recomendacións e 5) 
escrutar os efectos da súa información. Os informantes non respostan 
directamente sobre feitos obxectivos, senon que o fan en referencia a súa propia 
interpretación. Neste punto sempre é necesario comprobar in situ (facendo un 
mapa activo do contexto, dos lugares de conflicto, experimentando propiamente) 
as interpretacións dos informantes. 
Para Walter Thomas (1923) o da situación era xa daquela un proceso de exame e 
deliberación consigo mesmo. As persoas elabóranse unha idea acerca da 
“situación” (seguindo os seus propios patróns experienciais), configuran unha 
interpretación e producen un contido que formatara segundo conveña 



(enunciativo, escrito,…) socializar. Do mesmo xeito falaba William James cando 
dicía que nós xulgamos que a realidade é a real. James preguntábase como é 
interpretada a realidade, subvertindo a idea dunha realidade absoluta. 
Os antecedentes do framing (encadramento, marcos) atópanse nas teorías do 
interaccionismo simbólico, na etnometodoloxía (ver námbolos dous casos en 
anteriores apuntamentos) e na fenomenoloxía. Por tanto nas correntes do 
construtivismo social. Para  George Blumer (IS) a realidade sustentábase nas 
relacións e nos símbolos que esta xera, e que se participan na comunicación, ó 
través da linguaxe. 
Para Alfred Schutz (Fenomenoloxía) a vida cotiá é a realidade suprema, tendo en 
conta que a realidade social xera  un mapa de  definicións sociais e individuais. As 
persoas organizan a realidade nos procesos de socialización e a sociedade 
prodúcese ó institucionalizar os seres humanos as súas accións. 
En 1967, Harold Garfinkel (EM) dicía que as cousas que se dan por supostas, 
poderían ser doutro xeito a coma nós pensamos e construimos. A realidade, para a 
etnometodoloxía, é unha actividade reflexiva e un corpo coherente de 
coñecementos e de actividades interactivas, por tanto fráxiles e permeables a 
outras realidades. O xeito de explorar as realidades, para a EM, era activar unha 
análise disruptiva. 
 
O método do framing utilizouse por vez primeira para estudar os movementos 
estudiantís nos Estados Unidos. En Europa, nas mesmas datas, para cuestionar a 
relevancia das cuestións socio-económicas e de clase como explicacións únicas da 
acción colectiva. 
O framing enténdese coma un conxunto de crenzas e significados orientados, entre 
deles os profesionais, que permiten lexitimar procedementos e acción dun 
determinado grupo ou movemento social. Poden estas orientacións chamar a 
atención sobre a inxustiza social, definir o impropio do considerado como normal 
ou natural, para avaliar un problema ou estimar resultados. Trátase, xa que logo, 
dun proceso de selección, sinalamento e codificación de situacións, experiencias e 
secuencias relacionadas co presente ou o pasado dos grupos, comunidades ou 
movementos sociais. Un movemento indica a existencia dun grupo precedente, 
formado na súa identidade e solidario colectivamente para respostar  xuntos 
fronte a conflitos, problemas necesidades ou para fornecer propostas que melloren 
as súas condicións de vida ou de representación pública do colectivo. 
Para Entman, Tankard e Reese os medios utilizan o framing para definir a 
realidade das súas audiencias e para establecer a relevancia da súa información. 
Esto abrangue todo o proceso informativo. Desde a elaboración e tratamento da 
información, até os efectos que xeran os contidos na audiencia. 


