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A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) apresentou, na última terça-feira (5), 
em São Paulo, sua nova pós-graduação em jornalismo com ênfase em direção editorial, que 
terá sua primeira turma a partir de março de 2011, e será oferecida, inicialmente, somente em 
São Paulo. A nova pós foi desenvolvida em conjunto com o Instituto de Altos Estudos de 
Jornalismo, criado por Roberto Civita, conselheiro da ESPM e presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Abril. O curso começou a ser pensado a partir de um sonho antigo de 
Civita, que há muito tempo imaginava uma pós-graduação para jornalistas que já estivessem 
no meio da carreira.  
 
“Esse curso vai ensinar muita coisa que falta aos jornalistas hoje em dia, e que eles não 
aprendem na redação. Faltava um curso para ajudar profissionais relativamente jovens, em 
meio de carreira, a chegar ao topo. Não existia, no País, uma pós com este foco”, diz Civita, 
que será um dos professores da primeira turma de pós. O curso é dirigido a profissionais de 
todas as mídias. Para criá-lo, ele e José Roberto Whitaker Penteado, diretor-presidente da 
ESPM, visitaram algumas das melhores escolas de pós-graduação em jornalismo do planeta. 
 
A pós é dirigida por Eugenio Bucci, que foi secretário editorial da Editora Abril e presidente da 
Radiobrás. Ele montou um verdadeiro “dream team” de professores, todos profissionais 
consagrados no mercado da comunicação. Além de Civita e o próprio Bucci, darão aulas 
Alberto Dines (pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp), 
Caio Túlio Costa (diretor do UOL), Carlos Eduardo Lins da Silva (ex-diretor do Valor Econômico 
e atualmente doutor e professor da USP), Edson Crescitelli (professor-doutor da USP), Gilberto 
Cavicchioli (professor da pós da ESPM), João Sayad (presidente da TV Cultura), Judith Brito 
(superintendente do Grupo Folha e presidente da ANJ), Júlio César Bastos de Figueiredo 
(consultor e professor da pós da ESPM), Luís Francisco Carvalho Filho (advogado criminalista), 
Renato Janine Ribeiro (professor e membro do conselho universitário da USP), Ricardo 
Gandour (diretor de conteúdo d’O Estado de SP, Jornal da Tarde, estadão.com.br, Agência 
Estado e Rádio Eldorado), Roberto Camanho (consultor e parceiro estratégico da Symentics) e 
Thomaz Souto Corrêa (consultor e ex-vp e diretor editorial do Grupo Abril).  
 
“Temos um grupo de professores que dificilmente pode ser visto junto. Esta pós é única, sem 
dúvida. Não existem muitas alternativas para esse tipo de formação no ambiente universitário 
brasileiro”, orgulha-se Bucci.  
 
Após a realização deste primeiro curso de pós com ênfase em direção editorial, no 2º semestre 
de 2011 será lançada uma pós destinada a profissionais com graduação em outras áreas como 
engenharia, ciência sociais, medicina etc – que queiram tornar-se jornalistas. 
 
“Essa foi uma oportunidade interessante que se abriu com a queda da obrigatoriedade do 
diploma de graduação em jornalismo para o exercício da profissão e que vem atender, 
também, a um desejo antigo, tanto das empresas como dessas pessoas cujos desejos e 



vocações na área de jornalismo foram frustrados por uma medida arbitrária, que não existe 
praticamente em nenhum país civilizado”, diz Penteado. 
  
Tablets 
 
Não por acaso, o evento de lançamento 
da pós promoveu uma profunda 
reflexão e discussão acerca do 
modelo de negócios das 
empresas de mídia e sobre a papel do 
ensino no jornalismo. Dois 
convidados internacionais fizeram 
palestras para um seleto grupo de 
convidados na sede da pós-
graduação da ESPM, em São Paulo: 
John Rose, sócio e diretor do The Boston 
Consulting Group, e David Klatell, 
presidente/reitor da escola de 
jornalismo da Universidade de 
Columbia, nos EUA. A Columbia, por 
sinal, será parceira do curso da 
ESPM, promovendo a 
eventual troca de professores e alunos 
no futuro. Klatell também passou a 
semana passada ajudando a equipe da 
ESPM a fazer os últimos ajustes no 
currículo do curso.  
 
Rose apontou as profundas  mudanças 
na maneira com que as pessoas 
passaram a consumir a 
informação. No lugar de “reportar”, o jornalista é hoje convidado a estabelecer uma conversa 
com o leitor. Dar a ele um bom motivo para escolher ler sua matéria/reportagem. Oferecer 
algo de especial seja na abordagem, na cobertura criativa, na opinião de quem teve acesso a 
informações privilegiadas. As palavras de ordem são autenticidade e transparência. Rose 
aposta que os tablets vão revolucionar o mercado e garantir vida longa a jornais e revistas. Ele 
acredita que os tablets resolverão a polêmica questão do acesso ao conteúdo pago.  
 
“É nos tablets que o consumidor vai se dispor a pagar por conteúdo. Porque a experiência de 
leitura valerá a pena. No computador, ninguém nunca quis pagar por conteúdo porque a 
experiência nunca foi tão boa”, disse Rose. 
 
Já Klatell, da Columbia, ressaltou a demanda cada vez maior, no mundo de hoje onde qualquer 
um pode ter um blog e reportar informações por um “melhor jornalismo”. Ele propõe aos 
jornalistas, bem como às empresas, que sejam versáteis e flexíveis, e tenham tanta 
capacidade de se adaptar como as empresas de comunicação em que trabalham. Segundo ele, 
o foco da Columbia é produzir líderes e profissionias capazes de inovar. Ele deu diversos 
conselhos para se montar um bom curso de jornalismo.  
 
“Não faz sentido concentrar-se no ensino de tecnologias e ferramentas, porque elas mudam o 
tempo todo. É preciso focar nas coisas que não se aprende na redação. Eu, em redação, 
aprendi a fumar cigarros, beber uísque e escrever realmente rápido”, brincou. Klatell diz que o 
foco do ensino do jornalismo deve ser preparar para uma carreira, e não para um emprego. 
 
As inscrições para a nova pós podem ser feitas até o dia 3 de dezembro. Serão 35 vagas, e as 
aulas acontecerão durante 1 semana por mês, ao longo de nove meses, completando 40 
horas/aula por semana e um total de 360 horas/aula. Saiba mais em: 
www.espm.br/posjomalismo.   
 



 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 out. 2010, p. 4.  


