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Ainda é cedo para dimensionar as 
consequências da decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que instituiu o fim 
da obrigatoriedade do diploma para o 
exercício da profissão de jornalista, no 
dia 17 de junho de 2009. Pelo menos é 
isso que se conclui das conversas com os 
coordenadores de cursos das principais 
escolas de jornalismo de São Paulo. 

Apesar de dúvidas sobre o futuro 
da graduação figurarem entre as prin
cipais questões levantadas desde a 
queda do canudo, Universidade de São 

Paulo (USP), Faculdade Cásper Líbero, 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
e Universidade Metodista, as mais tra
dicionais no ensino do jornalismo, são 
unânimes em um ponto: acreditam que, 
indiretamente, o fim do diploma levará 
à melhoria da qualidade do ensino da 
profissão, pois forçará o fechamento 
de faculdades descomprometidas com 
o ofício jornalístico, mantendo apenas 
as mais reconhecidas. 

Esse começo de ano letivo foi muito 
aguardado, justamente para se ter a 

noção exata do esvaziamento previsto. 
De fato, muitas faculdades deixaram 
de abrir novas vagas para 2010 e até as 
universidades públicas registraram queda. 
Entre elas figura a própria USP, que, pela 
primeira vez em 10 anos, contabilizou 
menos de 2.000 candidatos inscritos 
para concorrer a uma vaga em jorna
lismo. O terceiro curso mais disputado 
da universidade no ano passado, ocupa, 
este ano, o sexto lugar. 

Mesmo assim, o chefe do departa
mento de Jornalismo e Editoração da 



ECA/USP, prof. José Luiz Proença, não 
atribui essa queda à não regulamenta
ção da profissão. "Houve, este ano, um 
número de candidatos menor, mas eu 
acredito que não seja um reflexo tão 
grande do fim da obrigatoriedade. Na 
realidade, isso fez parte de um processo, 
porque em toda a universidade houve 
uma baixa de demanda. Sempre houve 
uma demanda de candidatos muito 
grande, e eu acredito que isso não deva 
mudar", avalia. 

Na Metodista, uma pequena dimi
nuição também foi sentida, mas nada 
que preocupe o coordenador do curso 
de jornalismo, prof. Rodolfo Carlos Mar-
tino. Para ele, as faculdades realmente 
comprometidas com a formação integral 
do jornalista sobreviverão. "Não senti
mos de uma forma contundente esse 
esvaziamento - mas que houve, houve. 
Não no número de ingressantes, mas 
no de pessoas que procuraram fazer o 
vestibular em jornalismo. Para formar 
as três classes que havíamos planejado, 
entretanto, foi tranquilo", garante. Os 
coordenadores da Cásper Libero, prof. 
Carlos Costa, e da PUC, Urbano Nobre 
Nojosa, contam que, para elas, a procura 
se manteve. 

Mudanças à vista 
Tudo indica que essa mudança 

será promovida a partir dos cursos, 
que começam a rever, finalmente, seus 
parâmetros e a atualizar-se. Entretanto, 
muitas teorias ainda estão surgindo sobre 
uma possível modificação no enfoque da 
profissão. Proença sentencia: "A profissão 
tem alguns fundamentos que você não 
consegue mudar. A questão do final da 
exigência [do diploma] até pode mudar 

o curso. Na realidade, ela vai exigir das 
escolas, melhoria". 

Para Nojosa, da PUC, a questão do 
enfoque da profissão vai ser mudada pela 
sociedade. "Nós precisamos, de fato, de 
um jornalismo mais dinâmico, que dê 
conta de suprir uma necessidade real 
do mercado, mas também do cotidiano 
das pessoas", atesta. 

A grade curricular dos cursos de 
jornalismo já vinha sendo alvo de mui
tas críticas e análises antes mesmo da 
determinação do STF, tanto que o Mi
nistro da Educação, Fernando Haddad, 
empossou, em 19 de fevereiro de 2009, 
a Comissão de Especialistas em ensino 
de jornalismo, presidida pelo Prof. Dr. 
José Marques de Melo. Essa Comissão 
recebeu a missão de repensar o ensino 
da profissão a partir das suas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (as atuais dire
trizes datam de 2001). 

"Os cursos de jornalismo precisam 
mudar suas estratégias pedagógicas, 
interagindo com o mercado e o setor 
terciário. Há muito tempo, a sociedade 
cogita mudanças, inclusive no acesso 
ao conhecimento jornalístico, tanto na 
graduação quanto na pós-graduação", 
afirma Marques de Melo. Para ele, essa 
transformação é urgente, ainda mais 
agora com a queda do canudo, já que 
"a profissão, sem dúvida, vem passando 
por mutações profundas, não apenas 
de natureza tecnológica, mas também 
processuais", avalia. 

A proposta de revisão curricular foi 
entregue ao Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) no dia 18 de setembro de 
2009, e deve começar a vigorar ainda em 
2010. Além dos membros da comissão 
(José Marques de Melo, Alfredo Vizeu, 
Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, 
Luiz Gonzaga Motta, Lúcia Araújo, Sergio 
Mattos e Sonia Virgínia Moreira), o rela
tório contou com a participação de todos 
os agentes dos processos jornalísticos, 
divididos por segmentos e regiões, por 
meio de três audiências públicas, além 
de recomendações enviadas por cidadãos 
comuns via um canal exclusivo criado 
pelo MEC. 

Cada escola de jornalismo tem en
carado esse documento de uma forma 
particular. No entanto, não é a nova 
realidade jornalística que está motivando 
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tais mudanças curriculares. Na PUC, por 
exemplo, a grade já foi alterada nos últimos 
quatro anos, e a intenção da instituição 
é mantê-la assim pelos próximos 10, no 
mínimo. "A gente altera muito pouco a 
grade curricular, porque, na realidade, 
o que tentamos acompanhar é em sala 
de aula", explica o prof. Urbano Nobre 
Nojosa, coordenador do curso de jorna
lismo. Já a Cásper Libero estuda adaptar 
seu currículo, mas deixa claro que sua 
motivação é anterior a 2009. "Há três 
anos está havendo uma discussão interna 
de mudanças da grade, ou seja, não é 
por causa de uma coisa do ano passa
do, mas porque um curso tem de ir se 
adaptando às transformações do tempo", 
esclarece o coordenador de graduação, 
prof. Carlos Costa. Segundo ele, essas 
atualizações abordam, principalmente, 
as novas tecnologias: "Nenhum livro 
anterior a 2003 dedica uma linha para 
o celular", exemplifica. 

A tecnologia também é o ponto alto 
do novo projeto pedagógico que já está 
em execução na Universidade Metodista, 
desde o primeiro semestre de 2009. "Na 
verdade, já vínhamos desenvolvendo um 
novo currículo antes dessa decisão do 
STF. Temos a proposta de formar um 
profissional multimídia, crítico, que vai 
atuar nesse novo formato do jornalismo 
que tem a plataforma digital como seu 
grande extensor", expõe coordenador 
Rodolfo Martino. 

Na USP, a cada seis meses ocorre 
alguma pequena alteração no currículo; 
mas, segundo Proença, a escola está 
estudando mudanças mais amplas. 
"Somos oito departamentos aqui. Inde
pendentemente do interesse de cada um, 
queremos promover um estudo global 
para dar uma repensada no que seria 
uma escola de comunicação de fato e, é 
claro, incluir uma modificação curricular 
no curso de jornalismo." 

A vez da pós-graduação 
As faculdades já começam a vislumbrar 

cursos que atendam aos profissionais 
de diferentes formações. E, ao passo 
que a graduação se torne mais enxuta, 
a pós-graduação, especialmente no grau 
lato sensu, deve crescer. 

A Faculdade Getúlio Vargas (FGV), 
que não dispõe de graduação em Comu
nicação, oferece o MBA Jornalismo 
Investigativo e Realidade Brasi
leira, que desde o princípio é aberto 
a profissionais graduados em qualquer 
área. "Esta será a primeira turma em 
São Paulo, mas no Rio de Janeiro, onde 
já tivemos uma turma, posso garantir 
que o fim da obrigatoriedade do curso 
específico não mudou em nada a procura 
pelo MBA", afirma Fernando Molica, 
coordenador do curso. 

Na Cásper Libero há dois cursos 
semestrais, que começaram esse ano, 
além do projeto de abertura de uma pós-
graduação em comunicação jornalística. 
"Eles podem ter um diploma de espe
cialista em jornalismo aprendendo, em 
linhas gerais, o básico do que é escrever 
com clareza e editar bem, reportar bem", 
explica Carlos Costa. 

O coordenador de pós-graduação da 
Cásper Libero, Dimas Antônio Kunsch, 
diz que aumentou a procura pelo curso 
de pós-graduação que a faculdade já 
oferecia, e que o perfil do público é 
bem variado. "Há pessoas que querem 
ingressar no jornalismo e que sendo 

adultas e tendo se formado em outras 
áreas, procuram por uma pós. Neste 
sentido, tanto é verdade que aumenta a 
procura, quanto é verdade que a Cásper 
Libero repensa o seu curso dentro desta 
nova ótica. Nós já estamos atuando 
assim", justifica. 

Para Marques de Melo, essa é a hora 
em que os jornalistas devem investir 
ainda mais em cursos. "A não obri
gatoriedade acarretará a valorização 
daqueles profissionais que possuam 
diploma e competência. E competência 
não depende apenas de experiência, 
mas de atualização cognitiva." Para 
isso, o professor, que é diretor titular 
da Cátedra UNESCO de Comunicação, 
defende que tanto a graduação quanto 
a pós sejam cultivadas. 
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