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1. Introducción 

 

A nova era social na que vivimos na actualidade, a chamada Sociedade da Información 

e do Coñecemento, supón a primeira experiencia na historia da humanidade na que a 

información se converte en valor de cambio principal. Ata o de agora, os elementos 

básicos de intercambio económico e de relación social foron os sectores primarios e os 

obxectos industriais pero nunca a información. De feito, pasou de ser un medio para 

converterse nun fin e chegar a ser o alicerce fundamental para a globalización, 

especialmente no referido á transmisión de datos dun xeito instantáneo entre un punto 

determinado do mundo e as súas antípodas.  

Nesta nova sociedade na que a información é un valor de cambio, o papel do xornalista 

é fundamental para o correcto funcionamento dos principios básicos do xornalismo, 

como son a veracidade e  a obxectividade.  

 

Sen embargo, o xornalista asume unha función distinta ó que viña sendo habitual xa que 

aparece un novo suxeito de consumo da información. Hoxe en día conviven lectores de 

xornais, espectadores de televisión, oíntes de radio e usuarios de información. O 

usuario, como indica a propia palabra, é o que usa a información. Pero non entendemos 

aquí o uso da información como elemento de enriquecemento cultural da persoa, senón 

que nos estamos a referir ó uso no propio consumo. O usuario pode ler, ver, escoitar, 

acceder a información complementaria, ser alertado sobre os temas que lle interesan 

desde o medido que o desexe, realizar servicios desde o medio de comunicación, .... 

O usuario da información esixe a aparición dunha nova figura dentro do xornalismo: “o 

xestor de contidos”. Falamos da figura que ten que garantir ó usuario todas as 

posibilidades de usos da información que se difunde nun medio de comunicación. 

Este nova situación obríganos a falar dun novo papel dos xornalistas na sociedade 

actual. 

 

2. Definición de conceptos 

Para entender os elementos que provocan esta nova situación no rol do xornalista na 

sociedade actual é preciso coñecer polo miúdo os conceptos principais. 
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2.1) Sociedade da Información 

Na actualidade e desde os anos sesenta nos que en Xapón se presenta o primeiro 

documento oficial para establecer un plan de actuación para a denominada Sociedade da 

Información, o chamado Plan Jacudi, existiron moitas definicións de Sociedade da 

Información. Cada autor define o concepto desde o punto de vista que lle interesaba 

para a súa aplicación. Deste xeito, existen numerosas definicións da Sociedade da 

Información desde a economía, a socioloxía, a psicoloxía, a industria, a tecnoloxía, a 

comunicación, .... 

Sen embargo, compre lembrar as definicións máis actuais sobre a Sociedade da 

Información desde varios puntos de vista: 

 

Yoney Masuda: “Sociedade que crece e se desenvolve ó redor da información e aporta 

un florecemento xeral da creatividade intelectual humana, en lugar dun aumento do 

consumo material” (Masuda, 1994) 

 

Raul Tejo: “ A sociedade da información, máis que un proxecto definitivo é unha 

aspiración. A do novo entorno humano no que os seus coñecementos, a súa creación e a 

súa propagación son os elementos principais definitorios da relación entre os individuos 

e as nacións” (Tejo, 1996) 

 

Manuel Castells: “Novo sistema tecnolóxico, económico e social. Unha economía na 

que o incremento da productividade non depende do incremento cuantitativo dos 

factores de producción (capital, traballo, recursos naturais) senón da aplicación dos 

coñecementos e da información á xestión, producción e distribución, tanto nos procesos 

coma nos productos“(Castells, 1998) 

 

Goberno vasco: “Enténdese por Sociedade da Información aquela comunidade que 

utiliza extensivamente e de xeito optimizado as oportunidades que ofrecen as 

tecnoloxías da información e as comunicacións como medio para o desenvolvemento 

persoal e profesional dos seus cidadáns membros” (Goberno vasco, 2000) 

 

Goberno de Portugal: “O termo sociedade da Información refírese a un xeito de 

desenvolvemento económico e social no que a adquisición, almacenamento, 
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procesamento, evaluación, transmisión, distribución e diseminación da información con 

visas á creación de coñecemento e a satisfacción das necesidades das persoas e das 

organizacións, xogan un papel central na actividade económica e na creación de riqueza 

e na definición de calidade de vida e prácticas culturais dos cidadás”. (Goberno de 

Portugal, 1997) 

 

Telefónica de España: “Sociedade da Información é un estado de desenvolvemento 

caracterizado pola capacidade dos seus membros (cidadáns, empresas e administración 

pública) para obter e compartir calquera información instantaneamente, desde calquera 

lugar e no xeito que se prefira”. (Telefónica de España, 2003) 

 

Como se observa son moitos os puntos de vista para definir a nova era social. En 

calquera caso, todos os autores e empresas coinciden en determinar que o valor de 

cambio na nova era é a información en si mesma. Isto supón un novo xeito de producir, 

distribuír e xestionar a información na que os xornalistas teñen un papel fundamental. 

Desde o punto de vista da comunicación, quizais a definición que mellor se axusta á 

nova filosofía do traballo dos xornalistas é a que aporta o gran teórico da comunicación 

Manuel Castells. Sen dúbida, en toda a súa obra é un férreo defensor da correcta xestión 

da información por parte de profesionais para lograr que os usuarios finais, ben sexan 

empresas ou individuos, reciban o novo valor de cambio nas mellores condicións co 

obxectivo de mellorar o que o goberno portugués define no seu Libro verde da 

Sociedade da Información como “calidade de vida e prácticas culturais dos cidadás”. 

 

2.2) A comunicación en Internet e o ciberxornalismo 

Internet -o gran soporte que mellorou dun xeito impensable hai uns anos  a transmisión 

de datos entre dous puntos- é a estructura da Sociedade da Información. Nesta nova era, 

as TIC ou Tecnoloxías da Información supoñen a gran innovación industrial namentras 

que Internet, entendida como concepto filosófico, converteuse na panacea do ideal de 

estar no mundo. Tal e como di Castells “a divisoria dixital fundamental non se mide no 

número de conexións a Internet, senón nas consecuencias que comportan tanto a 

conexión como a falta dela porque Internet non é só unha tecnoloxía: é o instrumento 

tecnolóxico e a forma organizativa que distribúe o poder da información, a xestión de 
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coñecemento e a capacidade de conectarse á rede en calquera ámbito da actividade 

humana” (Castells, 2001: 337). 

Internet, en si mesmo, non é un medio de comunicación. Simplemente é un soporte de 

transmisión de datos, do mesmo xeito que as ondas hertzianas non son un medio de 

comunicación pero a televisión analóxica (ou mesmo dixital por ondas) si.  

A novidade deste soporte é que poden convivir todos os existentes ata agora. Deste 

xeito, en Internet é posible escoitar radio, ver imaxes e poder ler textos sen que isto 

derrube a filosofía do soporte, ó contrario que nos soportes tradicionais. Ata o de agora 

podíase escoitar radio a través do aparato de televisión, pero isto supuña unha ruptura 

coa liña narrativa do medio. De feito, é necesario buscar recursos de imaxe para cumprir 

coas necesidades visuais do medio. 

En internet non ocorre isto. Coas eivas propias dun soporte que naceu hai unha trintena 

de anos pero que comezou a explotar as súas posibilidades hai pouco máis dun lustro, 

xa é posible pensar un entorno informativo multisoporte. 

 

Pola breve historia do ciberperiodismo, non existe aínda un corpus teórico consensuado 

e son moitas as opinións de estudiosos sobre a natureza do propio concepto de 

“Ciberxornalismo”. Como apunta Xosé López, Manuel Gago e Xosé Pereira “en 

español –e tamén en galego- ata o momento, foi máis habitual o emprego dos termos 

“xornalismo dixital” e “xornalismo electrónico”. Todos eles aluden a particularidades 

da producción, emprego ou difusión dos periódicos en Internet. O seu uso, sen embargo, 

resulta ambiguo. Hoxe en día, o emprego de tecnoloxías electrónicas e dixitais na 

producción e difusión de calquera medio de comunicación en calquera soporte, é 

básico”. (López, X. e al., 2003) 

O termo “ciberxornalismo”, como sinala Díaz Noci, comeza a consensuarse entre os 

usuarios, como una derivación de “ciberespacio” (Díaz Noci, 2001). No mundo 

anglosaxón, asimesmo, é moi habitual o emprego do termo “online journalism” 

(periodismo en liña). Outros autores, apostan polo termo “periodismo cibernético” 

(Gómez y Méndez, Leal Gil, 2001; Álvarez Marcos, 1999).  

 

Máis alá da definición do concepto, é tamén fundamental coñecer as peculiaridades do 

xeito de facer xornalismo no soporte Internet. Son as seguintes: 
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1) Forte vinculación ó xornalismo de papel. Na actualidade, a maioría dos 

cibermedios son a versión en Internet de medios de comunicación xa existentes 

noutros soportes. Ademais, os cibermedios con máis éxito (en todos os sentidos) 

baséanse nos xornais que se venden en formato papel. 

2) Valor engadido da información. Os cibermedios aportan un novo valor ós 

contidos. O xornalista ten xa a obriga de proporcionarlle ó usuario todos os 

elementos que enriquecen a información: referencias de hemeroteca, 

documentos orixinais, documentos sonoros e audiovisuais, ..... a capacidade do 

soporte permite xa facer todo isto. Ignacio Armentia di que "a medida que se van 

asentando as edicións en Internet, créanse unha serie de incógnitas sobre o 

formato definitivo. As tendencias actuais apuntan a que as edicións dixitais 

tenderán a ofrecer unha serie de servicios engadidos” (Armentia, I. 2000: 58)  

3) Incorporación de documentos audiovisuais. Internet permite a transmisión de 

información sonora e audiovisual. Se ben existen experiencias de productos 

explicitamente para a rede, o máis habitual é a difusión de documentos 

utilizados noutros soportes, fundamentalmente pezas informativas e documentos 

radiofónicos. Polo tanto, falamos máis da posibilidade de dar valor engadido á 

información escrita con documentos en múltiples soportes que de crear 

elementos audiovisuais para difundir pola rede. 

4) Xornais para ser lidos máis que para ser vistos. Se retomamos o punto primeiro 

deste apartado, lembraremos como existe aínda unha forte vinculación dos 

xornais electrónicos co papel. Xa non tanto a nivel empresarial senón a nivel de 

planeamento da información. Deste xeito, opinamos coma o profesor Armentia 

cando di “en contra do que algúns teóricos vaticinaban, aínda a prensa dixital 

española non apostou polo multimedia e as páxinas das súas edicións dixitais 

están deseñadas para a súa lectura, máis que para o seu visionado" (Armentia, I, 

2000: 58). Polo tanto, as normas de redacción para o xornalismo escrito son 

tamén fundamentais no ciberxornalismo. 

 

2.3) O Multimedia 

Como xa quedou dito, o concepto de multimedialidade supón unha das grandes 

novidades do ciberxornalismo. Xa é posible transmitir a información en calquera 

formato (audio, audiovisual, fotográfico, escrita, ....) a través do mesmo soporte. Isto 
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provoca un cambio importante no discurso narrativo dos medios e os xornalistas deben 

asumilo dun xeito ou de outro. É importante que se entendan as posibilidades da nova 

linguaxe plural que se está a consolidar dentro dos cibermedios e dentro da propia 

Internet. 

Ata o de agora, o elemento máis utilizado para facer información na rede é, sen dúbida o 

texto, seguido da fotografía. Ó longo dos últimos anos, desde a década dos noventa, 

moitos futurólogos, tecnólogos e empresarios perseguiron o soño da converxencia entre 

os medios de comunicación audiovisuais e a rede. Sen embargo, e despois de centos de 

intentos errados -entre eles un da propia Microsoft que investiu 10.000 millóns de 

dólares en compañías de cable de todo o mundo para lograr crear un decodificador para 

o televisor que permitise a transmisión de contidos audiovisuais por Internet- autores 

coma o propio Castells consideran que, de momento, o modelo de medios de 

comunicación exclusivos de contidos audiovisuais non é viable: “o mundo dos medios 

de comunicación está atravesando unha extraordinaria transformación a nivel glocal, e 

encontra economías de escala e sinerxías entre os diferentes modos de expresión” 

(Castells, 2003: 244). Internet, tecnolóxica e socialmente, aínda non é capaz de competir 

coa televisión dixital nin en calidade de sinal nin en interactividade. Do mesmo xeito, 

aínda que con moita menos diferencia, ten grandes problemas para desbancar á radio 

por ondas. Quizais neste caso, e gracias á tematización da radio e á menor complicación 

tecnolóxica, Internet atopou un nicho de mercado que garante certo grao de 

rendibilidade a diferencia da televisión e do audiovisual. 

 

Pero o multimedia pódese plasmar tamén como infografía. De feito, hoxe en día, a 

infografía interactiva estase a converter no grande estandarte das propostas informativas 

dos cibermedios de todo o mundo. A infografía adquire unha especial importancia como 

valor engadido dunha información puntual. Moitas veces e gracias ás posibilidades do 

soporte Internet, un infográfico axuda a entender a evolución dun proceso como ocorre 

nos principais medios do Estado Español, coma son El Mundo.es 

[http://www.elmundo.es] e Elpais.es [http://www.elpais.es].  

Estamos ante un novo xeito de entender o multimedia moito máis rendible para os 

cibermedios, tanto polos avances tecnolóxicos como pola importancia narrativa do 

propio elemento. Tal e como indica Xosé López, Xosé Pereira e Manuel Gago, “o 

emprego de gráficos interactivos pode contribuír a facilitar a explicación de 
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determinados procesos complexos a través de representacións simbólicas coas que o 

usuario pode interactuar” (López, X et al., 2000b: 116) 

 

 

2.4) Interactividade  

En internet, a interactividade defínese como a capacidade de acción do usuario sobre o 

producto que se lle presenta e posiblemente, como apunta Xosé López, Xosé Pereira e 

Manuel Gago, “é posiblemente o maior cambio cualitativo que se produciu nos medios 

coa súa entrada na rede” (López, X et al., 2002: 81).  

A interactividade implica tamén a necesidade de que o usuario participe en todo 

momento no relato informativo que se está a presentar. Deste xeito, nunha publicación 

electrónica é imprescindible que o usuario interactúe para que el mesmo trace o camiño 

que quere seguir. Sen embargo, co paso do tempo, os responsables dos medios 

entenderon que toda aquela actuación interactiva innecesaria provoca ruído na 

información. Por iso, os medios tenden a organizar os seus contidos en bloques e en 

árbores de tal xeito que o usuario atope o que necesita co menor número de clicks. 

Falamos da arquitectura da información ou “organización estructural de calquera 

contido na web” (Knapp, A., 2002: 35).  

Pero ademais desta interacción necesaria para o consumo dun cibermedio, a 

interactividade tamén pode explotarse como recurso de valor engadido a un 

determinado contido. Hoxe en día, a técnica permite revolucionar sistemas xa existentes 

desde o nacemento dos medios de comunicación. Os chats e os foros son a porta virtual 

que substitúe ós tradicionais mecanismos de expresión da opinión dos lectores, oíntes e 

televidentes. A única salvidade é a rapidez e instantaneidade neste servicio. O que antes 

supuña pasar por determinados filtros, hoxe é simultáneo.  

Ademais destes tres modelos, existen xa posibilidades para que o cibermedio coñeza a 

opinión dos usuarios sobre o seu propio producto dun xeito inmediato. Xa non falamos 

das opinións destes sobre temas determinados, senón que as propostas editoriais dos 

cibermedios poden ser contrastadas coas opinións dos usuarios en tempo real. Un claro 

exemplo disto son as enquisas. O medio lanza unha pregunta sobre un tema de 

actualidade para coñecer a resposta rápida dos usuarios, que normalmente só pode 

escoller entre tres ou catro opcións. En moitas ocasións a pregunta está introducida por 

un comentario editorial do propio cibermedio que permite contextualizar o feito. 
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3. Informar, interpretar o que pasa e mediar 

Despois de entender en que consiste o que se denomina xenericamente “Sociedade 

actual” compre recordar o papel do xornalista na mesma.  

Está claro que un profesional da información nunca debe perder o norte da función 

social dun xornalista: informar e interpretar os acontecementos.  

Independentemente do soporte, a función informativa é a mesma. Tanto un espectador 

de televisión, coma un lector de xornais demanda do medio “información veraz, de 

interese, de actualidade e obxectiva” (Martínez Albertos, J.L., 1993: 42). Ese rol segue 

perfectamente vixente. 

Sen embargo, e por causa das novas tecnoloxías, moitos entenderon que o papel do 

xornalista non é relevante xa que a grande oferta de información en Internet evitaba ter 

un mediador entre a información e o usuario. Tal e como di a profesora Rosa Franquet: 

“o internauta pode acceder ás fontes sen intermediarios e entón a pregunta é: ¿Por qué e 

para qué se necesita ó periodista?” (Franquet, R., 1999).  

Ó igual que a profesora Franquet, cremos que o papel do mediador non vai desaparecer 

e estamos máis de acordo cos que pensan que os xornalistas, os expertos en 

comunicación "son máis necesarios agora que nunca se se quere saír da avalancha de 

información que proporciona Internet, os centos de canles de televisión e os servicios de 

axencia (...) Os periodistas terán que ser os que nos aclaren que é importante e que non; 

os que nos alerten sobre as ameazas potenciais que poidan estar xurdindo, 

cumprimentando así a denominada función de vixilancia ou de canalización da 

atención, que se lle adxudica ós medios xornalísticos". (Weaver, 1998: 223). 

 

Visto isto, todo parece apuntar que ademais da función informativa do xornalista é 

importante nos tempos que corren, reforzar o papel de mediador e interpretador da 

realidade. Xa non é suficiente cumprir as máximas de obxectividade e veracidade senón 

que é necesario distinguir para o usuario final o que é información do que non é e, sobre 

todo identificarlle a información interesada. O feito de que hoxe en día calquera cidadán 

teña un gran acceso ás fontes de información non implica que acceda a unha 

información de calidade. Cada vez é máis importante a calidade que a cantidade e en 

moitas ocasións son dous conceptos incompatibles.  
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O xornalista debe dar as claves de interpretación da información dun determinado 

acontecemento e por iso é cada vez máis fundamental que o xornalista se responsabilice 

do valor engadido da información. Internet permite acceder a moitas fontes, tal e como 

xa apuntamos con anterioridade, pero tamén permite centralizar os accesos á 

información na mesma dirección URL. 

Polo tanto, nun momento de exceso informativo no que miles de webs dan información 

a quen a necesite, o papel do profesional da información faise máis indispensable ca 

nunca, especialmente no que se refire ó establecemento da prioridade e relevancia da 

información, pero sen esquecer, nin moito menos, a veracidade da mesma. 

 

4) Divulgar información e coñecemento na Sociedade da Información: 

especialización, investigación e polivalencia 

 

Os tres alicerces fundamentais para o éxito da profesión xornalística son a 

especialización nos contidos, a investigación sobre acontecementos (desde o punto de 

vista científico e desde a actualidade) e a polivalencia. 

Todas estas características deben reflectirse en cada un dos proceso de creación da 

información, isto é: producción e redacción. Polo tanto, en cada unha das fases da rutina 

de traballo do xornalista deben estar claras as características definitorias do xornalismo 

na sociedade actual.  

 

4.1) Producción 

Cando falamos da producción da información referímonos ós procesos que ten que 

seguir o xornalista para lograr acceder á información de actualidade interesante para os 

seus lectores: a recollida da información, a selección e a xerarquización.  

Como o ocorría ata o de agora, existe un proceso de negociación de información entre 

fontes e xornalistas. Nesta dinámica, a iniciativa pode partir desde calquera dos actores. 

Nalgunhas ocasión é o xornalista quen busca a información nas diferentes fontes -

rutinizadas ou non-, e noutras ocorre á inversa: a fonte contacta co xornalista para lograr 

a publicación da súa información. 

Ó igual que ocorreu ó longo da historia do xornalismo, neste proceso de negociación 

existen centos de modalidades: filtracións, desinformación, canalización a través de 

gabinetes de prensa, reforzo entre xornalistas, .....  
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Do mesmo xeito, á hora de seleccionar os distintos eventos que poden invadir a axenda 

dun xornalista ou dun medio, a figura do xornalista volve ser fundamental. Xa o definiu 

Llorenç Gomis cando dixo que “a función do gatekeeper é importante porque del 

depende o fluxo da información e el decidirá silenciosa e inapelablemente se unha 

noticia se publica ou non” (Gomis, 1991: 82). 

 

Sen dúbida para a correcta producción da información, a especialización é fundamental. 

Nos tempos que corren algúns teóricos defenden o papel do xornalista polivalente, 

capaz de facer información de calquera ámbito temático. Pero aínda son máis graves os 

modelos empresariais que defenden a polivalencia do xornalista na producción. Deste 

xeito, créanse modelos nos que o xornalista convértese en camarógrafo, fotógrafo, 

escritor, productor e incluso xestor de a publicidade. Esta fórmula é un claro fracaso, 

tanto para as condicións laborais dos xornalistas como para a calidade do producto, tal e 

como se comprobou na investigación Gacetadominho.org desenvolta polo equipo de 

investigación en Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela (López, X. 

Pereira, X., Gago, M. 2002: 646)  

A especialización é un dos elementos definitorios da calidade do producto final. 

Especialización entendida das dúas maneiras antes expostas: especialización en contidos 

e en rutina de producción. Está claro que os recursos dun profesional van ser sempre 

limitados e entendemos que se deben destinar a un determinado proceso. 

 

Se nos referimos agora á investigación, é importante facer unha dobre distinción de 

novo: a investigación sobre os acontecementos da actualidade e a investigación 

científica 

a) Investigación dos acontecementos 

Ó igual que viña ocorrendo ata o de agora, existen varias técnicas para investigar os 

feitos dun determinado suceso. Sen dúbida, as fontes son a base fundamental da 

investigación, pero a grande novidade no traballo actual do xornalista está nas 

tecnoloxías para acceder a elas. As posibilidades de atopar fontes especializadas 

sobre un determinado tema aumentaron dun xeito significativo gracias á aparición 

da gran base de datos que é Internet. A investigación está moi enriquecida polos 

centos de datos, opinións estudios e aportacións que se colgan na rede. É necesario 

facer aquí unha especial atención ós datos. A comunicación coas fontes, 
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especialmente as institucionais, é agora moito má is fluída gracias ás tecnoloxías da 

información, chámese correo electrónico ou intranet. Se queremos poñer un 

exemplo de máxima actualidade, podémonos referir ó caso que se está a desenvolver 

nestes días no Reino Unido pola morte do científico David Kelly. O xuíz que instrúe 

o caso, Lord Hutton decidiu colocar miles de documentos na web para que puideran 

ser consultados por todos aqueles que o desexaran na dirección [http://www.the-

hutton- inquiry.org.uk/]. Calquera cidadán pode consultar estes miles de folios, pero 

sen dúbida faise necesaria a presencia dun xornalista que organice a información e 

que investigue dentro dos miles de documentos para atopar as claves necesarias para 

entender o que sucedeu neste tráxico suceso. 

 

b) Investigación científica 

Do mesmo xeito é fundamental que os centros de investigación en comunicación 

traballen sobre os diferentes mecanismos para a investigación. Internet permite 

acceder a centos de bases de datos pero é necesario traballar en modelos de 

recuperación de información e sobre todo de accesibilidade para elo. Existen xa 

algunhas experiencias coma as da Universidade de Navarra, que co seu proxecto e-

periodistas [http://www.unav.es/fcom/guia/] creou un centro de recursos para os 

xornalistas 

 

A polivalencia na nova era de comunicación defínese como a capacidade do xornalista 

de poder facer mensaxes para os distintos soportes que existen. Tal e como di a 

profesora Franquet “o xornalista deberá coñecer todas as rutinas productivas dun 

determinado medio de comunicación e ademais  ser capaz de editar o material en 

formatos e soportes distintos e intercambiables (desde un vídeo para un telediario ata un 

frame para unha páxina web). As sinerxias entre los medios impresos, sonoros, 

audiovisuais así o esixen. As empresas informativas solicitan este tipo de persoal 

polivalente e adaptable a entornos de traballo diferentes e máis dinámicos” (Franquet, 

R., 1999). 

A informática xa lle dou unha solución a este problema de polivalencia: o XML Trátase 

dunha linguaxe que permite o traslado automático dos contidos a múltiples plataformas. 

Deste xeito, automatízase o proceso de difundir a mesma mensaxe a través de web, 

teléfono móbil, axenda de peto, fax, etc... 
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Nestes casos a mensaxe debe adaptarse ó soporte, aínda que polo de agora os soportes 

móbiles fundaméntase na información puramente textual. A reducción de caracteres e os 

xeitos de relacionar a información que se difunde é xa un proceso que fan as máquinas e 

non os xornalistas. 

E a técnica soluciona tamén o cambio de soportes tradicionais ós novos. Ata hai pouco, 

era necesario transformar manualmente unha peza de televisión para incorporala á web. 

As rutinas de producción alongábanse en exceso, o que facía moi custoso trasladar os 

elementos dun lado a outro. Ademais a rendabilidade era moi discutida xa que, como 

dixemos con anterioridade, a rede aínda non pode competir coa televisión en calidade da 

imaxe. 

Sen embargo, existen xa modelos de redacción dixitais que con só a execución dunha 

simple secuencia de comandos, é posible que un vídeo ou un documento sonoro 

concebido inicialmente para a televisión ou a radio, se transforme tecnicamente para ser 

exhibido na web. Un claro exemplo disto é a proposta de AVID 

[http://www.avid.es/pro-ductos/es_inews.pdf] 

 

4.2) Redacción 

Neste apartado das rutinas de producción, vólvese reproducir o esquema antes descrito: 

especialización, investigación e polivalencia. 

Está claro que a especialización nun determinado tema permite ó xornalista coñecer 

máis polo miúdo a xerga e os conceptos específicos. Deste xeito, un xornalista 

especializado vai ter mellores posibilidades de poder “traducir” á audiencia os 

conceptos determinados. Do mesmo xeito, a especialización permite a precisión. Coma 

sempre, a precisión nos termos utilizados garante que a mensaxe sexa máis veraz e evita 

boa parte dos ruídos que se producen na comunicación, tal e como din autores coma 

Brajnovic: “o encontro entre linguaxe específico da ciencia e a linguaxe común “único 

vehículo de divulgación” provoca a miúdo desconcerto e confusión, tanto entre os 

propios científicos como entre profanos. Para os primeiros, unha información desa 

índole pode resultar non só inexacta ou dubidosa, senón verdadeiramente ridícula e 

carente de sentido; para o home corrente, en cambio, a mesma información pode ser un 

mensaxe radiofónico entrecortado polas interferencias que, no noso caso, representan 

termos científicos empregados. O divulgador debe reconciliar eses dous extremos. Este 
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traballo esixe unha sólida preparación, unha gran habilidade estilística e un perfecto 

dominio lingüístico” (Brajnovic, L. 1966: 87). 

 

Ramón Salaverría, expón nunha comunicación súa presentada no congreso sobre prensa 

e xornalismo especializado celebrado en Guadalajara no ano 2002 os tres elementos que 

considera fundamentais á hora de redactar unha información de calidade, e observamos 

como defende claramente a necesidade dun xornalista especializado para lograr o 

obxectivo da información ideal. 

Segundo Salaverría, “a divulgación periodística de información especializada esixe o 

uso de recursos estilísticos que permitan simplificar e a achegar ó público os conceptos 

comunicados sen traizoar o rigor da información. O emprego deses recursos non garante 

por si só a eficacia divulgativa do texto, pero si se presenta polo menos como unha 

condición imprescindible do mesmo. As técnicas estilísticas para favorecer a 

divulgación non son privativas dos textos divulgativos. Existen informacións 

periodísticas que nada teñen que ver coa ciencia ou a tecnoloxía que recorren a esas 

mesmas estratexias redaccionais para ser máis claras e atrapar a atención do lector. 

Os recursos estilísticos para a divulgación en textos periodísticos abarcan todos os 

ámbitos da expresión (...) Con todo, a correcta selección léxica configúrase como un dos 

aspectos máis importantes na eficacia divulgativa dun texto xornalístico” (Salaverría, R. 

2002: 51). 

 

A investigación científica sobre os modelos redaccionais do xornalismo é fundamental 

para a mellora da calidade dos productos informativos. Na medida en que se melloren as 

técnicas de redacción e locución en calquera dos soportes que existen, mellorarase o 

proceso de comunicación e de creación de mensaxes.  

A investigación actual céntrase sobre maneira na nova linguaxe que nace nos 

cibermedios. O hipertexto, a interactividade e o multimedia son as novas características 

da linguaxe xornalística na rede e por iso é necesario investigar moito máis polo miúdo 

as posibilidades destes novos recursos para lograr aproveitar todo o potencial que dá o 

novo soporte. Son varios os teóricos que traballan neste eido, coma Jakob Nielsen ou 

mesmo Nora Paul. Os seus traballos dan lugar a novos xeitos de entender o 

ciberxornalismo, asumindo en todos os casos a importancia de utilizar os recursos da 

web para lograr a maior eficacia comunicativa entre as fontes, o xornalista e os usuarios. 
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A polivalencia que debe ter o xornalista na redacción vén dada por dous elementos: a 

determinación do usuario e a determinación do soporte. 

Partindo da base de que a especialización é un alicerce fundamental para o xornalismo 

de calidade, parece claro que o público obxectivo da información debe marcar a actitude 

do xornalista fronte a un determinado contido. 

Por suposto, non é o mesmo escribir para un medio de comunicación de difusión xeral 

que para un medio temático. Do mesmo xeito, ó consumidor dun medio temático 

presupónselle un coñecemento moito máis exhaustivo dos conceptos manexados. Polo 

tanto, nestes casos, o xornalista debe evitar a explicación redundante de cada termo 

utilizado.  

Sen embargo, nos casos nos que a divulgación se faga en medios xeralistas a actitude do 

xornalista debe ser completamente distinta. É necesaria a explicación de cada concepto 

para lograr a eficacia comunicativa. É por iso que na prensa xeralista deben utilizarse 

técnicas para a creación de información que permitan esa explicación detallada.  

Hoxe en día, coa chegada dos cibermedios e de Internet, é posible que o usuario decida 

ata que grao de profundización desexa chegar na propia información. Os novos soportes 

que se basean en Interne t (móbiles, palm, ....) baséanse na narratividade non liñal. Isto, 

usado correctamente, permite que o usuario acade a información que necesite en cada 

momento, sen prexuizo de que a mensaxe provoque ruídos en ningún outro usuario. 

Isto supón que o xornalista debe ser o suficientemente polivalente para lograr marcar os 

cambios de niveis na súa redacción. A lóxica dinos que debería comezarse sempre polo 

fundamental e imprescindible da información, e crear un relato ramificado en cada un 

dos niveis de especialización. Deste xeito, o usuario podería acceder a cada un dos 

elementos segundo as súas necesidades. 

A polivalencia do xornalista plásmase tamén no propio soporte. Xa explicamos que 

hoxe en día a tecnoloxía permite o cambio automático de soporte de moitos contidos, 

pero o xornalista debe ser consciente deste feito. As condicións de consumo da 

información nun teléfono móbil distan bastante do consumo diante dun ordenador ou 

mesmo dun xornal en papel ou televisor. Polo tanto, debe estar sempre no sentido do 

xornalista as múltiples posibilidades de consumo da información que está elaborando 

nun momento determinado. 
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5.Retos dos profesionais na Sociedade da Información 

5.1. Un mundo cambiante 
 
Tal e como indica o profesor Luís Álvarez Pousa a chamada “cadea de valor da 

información” que é a base fundamental da Sociedade da Información, divídese en tres 

elementos: a producción de contidos, a informática e as telecomunicacións. E tal como 

afirma o autor, “son os contidos os que posúen maior relevancia e os que amosan ter 

unha imparable tendencia a subir (...). Do mesmo xeito, a información deixa de ser un 

valor en si mesmo, para comezar a ser un valor na medida en que é utilizada 

intelixentemente” (Álvarez Pousa, L., 1999: 29).  

Pois tal e como apuntan diversos autores, entre eles o propio Álvarez Pousa, estamos 

diante dunha nova revolución que é a xestión. O xornalista, como xa explicamos con 

anterioridade, debe existir coa función que tiña ata o de agora, pero debe incluírse a 

xestión como unha faceta máis do traballo xornalístico. Quizais ese sexa o principal reto 

de futuro da profesión.  

Na actualidade son moitos os debates que moven á sociedade cara a súa evolución: o 

concepto de nación e estado, o centralismo, o local, o global, o pensamento único, a 

identidade, .... O xornalista debe, por suposto, entrar nestes debates. E non nos 

referimos soamente a entrar exclusivamente desde o feito de informar sobre estes 

acontecementos, senón ó concepto mesmo do informador como “constructor” da nova 

sociedade. Nun momento no que se pode acceder instantaneamente á información que 

se está a producir en Nova York é importante tamén non descoidar a información que se 

produce na rúa de enfronte.  

Os medios de comunicación son factores constitutivos de identidade (Álvarez Pousa, L., 

1999: 105) e como tales deben manter o control entre a información que se produce fóra 

da cultura próxima pero que inflúe sobre a mesma e a información que se xera dentro do 

propio colectivo, independentemente dos grupos sociais afectados.  

Está claro que agora máis que nunca, o consumo e o uso que se faga dos medios suporá 

unha das grandes fronteiras entre as sociedades. É preciso asumir que existe unha 

diferencia, cada vez maior, entre a capacidade de difundir información dunha 

comunidade e a obriga de recibir contidos foráneos. Sen dúbida o ideal é o equilibrio 

entre a capacidade de difusión e a de recepción, pero na actualidade son uns poucos os 

que dominan o espacio da difusión e son moitos os obrigados a recibir os contidos dos 

difusores maioritarios. 
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O xornalista, neste novo espacio, ten a obriga de buscar este equilibrio. Na estructura de 

calquera sociedade moderna, os medios de comunicación non deixan de formar parte do 

sistema cultural que como indica Bertalanffy está subordinado ó sistema político-

económico dominante na sociedade, a pesar de que teñen a suficiente presencia como 

para manter certa independencia doutros poderes. Por esa razón, o gran reto do sector da 

información e da comunicación é a consolidación e desenvolvemento das distintas 

culturas e identidades dentro do gran marco da Sociedade da Información. (Álvarez 

Pousa, L., 1999:114). 

 

5.2) A situación laboral dos xornalistas 

Dependendo de cada comunidade, os profesionais da información teñen cadansúa 

situación laboral. No caso galego, o profesor Miguel Túñez leva traballando desde o ano 

1998 nas condicións e nas situacións laborais na que traballan de cote os xornalistas en 

Galicia. No seu último traballo ó respecto, Túñez asegura que só o 40% dos periodistas 

en Galicia consideran que teñen unha calidade de vida satisfactoria (Túñez, M., 2002: 

81). No mesmo estudio, os propios xornalistas entenden que é necesario mellorar a súa 

situación laboral e apuntan as seguintes propostas (Túñez. M., 2002: 67): 

1. Non traballar por debaixo dun determinado salario 

2. Formación continuada, tanto a nivel académico coma ético 

3. Incidir na profesionalidade das redaccións e esixir maior dignidade persoal e 

profesional 

4. Liberdade de traballo e mellora no equipamento 

5. Incluír a materia de ética na Facultade de Ciencias da Comunicación 

6. Conseguir unha regulamentación legal que permita perseguir plenamente ós 

“delincuentes” da profesión, que son aqueles que non respectan as normas 

deontolóxicas e que fan un xornalismo que supón “un desprestixio colectivo 

para toda a profesión”. 

Como se observa, existe unha preocupación importante pola ética e a deontoloxía, o que 

confirma a nosa primeira hipótese exposta que afirmaba que a posibilidade de que os 

usuarios accedan a moita maior información non implica máis calidade. A deontoloxía, 

pois, estase a converter nunha das grandes teimas na profesión dos xornalistas.  

Sen embargo, son curiosos os datos dos xornalistas que traballan nos cibermedios de 

Galicia. Un dos baremos que din os xornalistas que máis lles importa é a calidade de 
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vida que lle permite o seu traballo e neste caso, un 56% din estar moi insatisfeitos coa 

calidade de vida que levan. Sen embargo, a liberdade, os horarios e o tipo de traballo é 

que máis encanta ós xornalistas que traballan en cibermedios (Túñez, M., 2002b: 114) 

 

As novas tecnoloxías son tamén un elemento fundamental no traballo e nas condicións 

laborais dos xornalistas. Desde o segundo estudio do profesor Túñez (Túñez, M. 2000: 

93) no que se apuntaba a importancia que as novas tecnoloxías tiñan para os xornalistas, 

observamos unha clara concienciación a este respecto. En tan só dous anos, os 

xornalistas galegos que usaban internet con frecuencia pasaron de ser un 38,5% a un 

68,1%. Se ben, esta cifra última debería incrementarse ata o 100 por 100, o avance é 

realmente prometedor. 

 

En resumo, as profesionalidade dos xornalistas está intrinsecamente conectada coa súa 

situación laboral e no mundo de precariedade no que vivimos, parece moi importante 

mellorar este aspecto da profesión. 



O papel do xornalista na sociedade actual 
JOSÉ PEREIRA FARIÑA 

 

 19 

Práctica correspondente (carácter voluntario) 

 

O obxectivo da práctica é que o alumno reflexione sobre a situación do xornalista na 

sociedade actual. Unha vez explicadas as nocións xerais do tema, o ideal é que o 

alumno faga as súas aportacións ó respecto, especialmente no referido á nova figura que 

se está a crear: a do xestor de información. Este traballo é de carácter voluntario, farase 

de xeito individual, e nel valorarase especialmente a calidade científica do mesmo. 

Consideramos fundamental que o alumno aprenda a manexar as fontes científicas con 

soltura e aprenda a facer reflexións fundadas nos estudios teóricos xa publicados, xa que 

o coñecemento teórico é fundamental para entender e mellorar o mundo no que vivimos.  

 

O esquema que se lle propón ó alumno basearase no seguinte esquema: 

1) Explicación do enfoque e das causas do escrito 

2) Definición da hipótese de partida 

3) Os principios científicos xerais aplicables ó caso. 

4) A conclusión 

 

A extensión non será superior ós 10 folios. 
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Metodoloxía didáctica 

 
Esta materia englóbase dentro do programa de estudios correspondente ó primeiro curso 

da licenciatura de Ciencias da Comunicación. Os obxectivos da asignatura, ademais da 

aprendizaxe do funcionamento dos distintos factores determinantes da noticiabilidade e 

dos procedementos profesiona is conducentes á elaboración e á escritura de textos 

informativos para a prensa e os cibermedios, é o de analizar as técnicas e formas de 

expresión, o sistema informativo, o discurso xornalístico, a mensaxe, e variables de 

xénero de todos os modelos.  

 

 

Deste xeito os fundamentos metodolóxicos de docencia fundamentarase nos seguintes 

alicerces: 

1) Asistencia a clase. Consideramos que nesta materia é fundamental a observación 

constante da realidade e polo tanto precisa dun seguimento continuado por parte 

do alumno. Por suposto, e tal e como indica a lei, as persoas que non poidan ou 

non desexen asistir ás clases teñen a posibilidade de superar a materia cun 

exame final. Sen embargo, o rendemento óptimo do alumno necesita da 

asistencia do mesmo. Para aproba-la materia é imprescindible realizar as 

prácticas obrigatorias. 

 

2) Fomento do debate. Cada día aparecen novas propostas informativas nos medios 

de comunicación impresos e nos cibermedios que son necesarias coñecer e 

criticar. Entendemos que un elemento fundamental para lograr este obxectivo é o 

debate público sobre as distintas propostas de diferentes teóricos ou mesmo o 

debate sobre o resultado de experiencias concretas. Polo tanto, a metodoloxía 

docente desta materia contempla o fomento das intervencións dos alumnos na 

clase especialmente na última sesión de cada tema explicado. É fundamental 

facer os debates baseándose en datos. Polo tanto, durante as explicacións 

teóricas, o profesor definirá cada un dos conceptos de cada tema e o seu 

desenvolvemento, para suscitar así respostas do grupo ante estas propostas 
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3) A materia está configurada por 12 créditos, 9 dos cales son prácticos (6 de 

laboratorio e 3 de pizarra). As prácticas desenvolveranse do seguinte xeito: 

 

Créditos de pizarra 

a) Análise comparativa de noticias publicadas en tres diarios para 

comproba- lo proceso de selección, valoración e construcción dun feito. 

b) Análise de reportaxes en tres diarios para comenta-las características de 

construcción. 

c) Debate académico sobre o papel do xornalista na sociedade actual 

(práctica asociada ó tema exposto no presente documento).  

 

Créditos de laboratorio 

d) Redacción de noticias e de reportaxes (construcción do lid, corpo, 

titulares, atribución de fontes e presentación nos soportes) 

e) As clases do primeiro cuadrimestre dedicaranse á redacción de noticias. 

Comezarase pola redacción textual, seguirase polos esquemas básicos da 

estructura interna e da estructura externa. No segundo cuadrimestre, as 

clases prácticas de laboratorio dedicaranse á mellora do estilo 

xornalístico e da redacción da noticias e á construcción dunha reportaxe.  

 

Dentro do proceso de explicación de cada un dos temas da materia, o profesor deberá 

seguir un guión que previamente lle facilitará ós alumnos. O guión marco a seguir será 

o seguinte 

1) Introducción ó tema 

2) Definición e desenvolvemento dos conceptos principais 

3) Exemplificación e análise das definicións teóricas a través de estudios de caso 

ou referencias da actualidade 

4) Conclusións e deportacións de posibles tendencias 

5) Debate dos alumnos sobre as propostas expostas 

 

Nos casos nos que sexa posible, a materia contará coa presencia de destacados membros 

que traballen de cote nun medio impreso. Isto é: representantes de empresas, membros 

de equipos de investigación sobre a comunicación escrita, responsables de redacción, .... 
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O obxectivo é que asistan polo menos dous ou tres convidados ó longo de todo o ano 

académico.  

 

As clases contarán na maioría das veces co apoio de material audiovisual, ben a través 

do visionado de productos de interese para o tema, proxeccións de fichas didácticas a 

través de power point ou similar, ou calquera dos outros dos múltiples sistemas que 

existen na actualidade.  

 

Interactividade alumnos-profesor 

O profesor propoñerá sempre material de apoio ben na súa páxina web 

[http://www.xpereira.com], na páxina oficial da asignatura dentro do sistema de 

docencia en rede desenvolto pola Universidade de Santiago, ou ben nos servicios de 

reprografía da propia facultade de Ciencias da Comunicación. Ademais o profesor 

promoverá unha lista de distribuc ión de correo electrónico onde os subscritos poderán 

intercambiar a información sobre os distintos temas que a actualidade vaia deparando. 

Do mesmo xeito, os alumnos poderán acceder ás súas cualificacións de cada un dos 

traballos e dos exames a través da web, dentro do proxecto de campus virtual da USC. 

 

Evaluación dos alumnos 

A avaliación será continua, tanto nas sesións teóricas como nas prácticas. Haberá dous 

exames teóricos ó longo do curso. O primeiro deles, que se realizará ó final do primeiro 

cuadrimestre, será de carácter voluntario. Este exame parcial será liberatorio de materia 

para o exame final, que se celebrará na data marcada polo departamento de Ciencias da 

Comunicación e que será de carácter obrigatorio. Tal e como indica a lei, os alumnos 

teñen o dereito de poder facer un exame final da materia onde poden demostrar o seu 

dominio da materia impartida pero para poder presentarse a este exame o alumno deberá 

ter realizadas todas as prácticas que se desenvolvan durante o curso. 

 

A puntuación será a media da nota da teoría e a das prácticas, sendo necesario aprobar 

as dúas partes para poder facer o cálculo. Esta nota media será redondeada á alza no 

caso de que alumno faga o traballo voluntario de xeito satisfactorio. 
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