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• SÃO PAULO. A Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 
(ESPM) está lançando, em par-
ceria com o Instituto de Altos 
Estudos em Jornalismo (Iaej), o 
curso de pós-gradução em Jor-
nalismo com Ênfase em Direção 
Editorial. Segundo o professor 
Eugênio Bucci, diretor do curso, 
a iniciativa, inédita no país, tem 
como foco a formação de dire-
tores editoriais para diversas 
mídias e empresas jornalísticas. 

O curso vai oferecer o treina-
mento necessário para o desem-
penho de direção editorial em 
empresas de comunicação e mí-
dia em geral, como jornais, re-
vistas, websites, emissoras de rá-
dio e TV. De acordo com a 
ESPM, o curso foi criado para 
preparar o profissional de jorna-
lismo em meio de carreira para 
posições de liderança. Um esbo-
ço do que seriam as disciplinas 
já havia sido pensado pelo em-
presário Roberto Civita, presi-
dente do conselho de Adminis-
tração do Grupo Abril, com base 
em seus 50 anos de experiência 
jornalística. No ano passado, ele 
visitou várias universidades de 
diferentes países e consolidou a 
proposta curricular. 

As inscrições estão abertas 
até 3 de dezembro para uma tur-

ma inicial de 35 alunos. Os apro-
vados no teste de seleção, que 
já devem ter experiência no jor-
nalismo e domínio de inglês, te-
rão aulas a partir de 14 de mar-
ço de 2011, uma semana por 
mês, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. O curso terá dois 
semestres letivos e custará R$ 

27 mil à vista ou 18 mensalida-
des de R$ 1.650 (R$ 29.700). 

Segundo Bucci, o curso de Di-
reção Editorial vai aprofundar o 
conhecimento jornalístico e, ao 
mesmo tempo, pensar a essên-
cia da profissão para desenvol-
ver idéias, como parte da função 
da imprensa na democracia. En-

tre as disciplinas oferecidas se-
rão estudados temas como o de-
sign, que, embora pareça de in-
teresse apenas para veículos im-
pressos ou para a TV, tem ainda 
um enfoque para o rádio. Serão 
várias abordagens, feitas por 
um corpo docente de alto nível, 
experiente nas áreas de comuni-

cação, marketing e negócios, 
que também abordarão temas 
que vão do jurídico ao prático, à 
liberdade de imprensa. 

O corpo docente é formado 
por Alberto Dines, Caio Túlio 
Costa, Carlos Eduardo Lins da 
Silva, Edson Crescitelli, Gilber-
to Cavicchiolli, João Sayad, Jú-
lio César Bastos de Figueiredo, 
Judith Brito, Luís Francisco 
Carvalho Filho, Renato Janine 
Ribeiro, Ricardo Gandour, Ro-
berto Camanho, Roberto Civi-
ta e Thomaz Souto Corrêa. 

Veículos de comunicação 
precisam se modernizar 
Eugênio Bucci, que é doutor 

em Ciências da Comunicação 
pela Escola de Comunicação e 
Artes (ECA) da Universidade 
de São Paulo (USP), observa 
que a "complexificação da de-
mocracia, assim como outros 
fatores que trazem importan-
tes modificações sociais para 
o país, deve ser acompanhada 
pelos veículos de comunica-
ção, que, ao mesmo tempo, 
precisam se modernizar". 

— É claro que a complexifica-
ção da democracia no Brasil, o 
aumento de escala da democra-
cia, a ampliação das classes mé-
dias, o acesso de mais brasilei-
ros a um novo padrão de consu-
mo, as inovações e transforma-

ções que vêm chegando junto 
com a globalização da econo-
mia, a sofisticação das relações 
internacionais, a necessidade de 
sintonias finas em políticas pú-
blicas as mais diversas que se 
conjugam de maneiras diversas, 
exigem da imprensa um preparo 
muito melhor. Em uma socieda-
de que se moderniza, a impren-
sa precisa se modernizar em um 
velocidade igual ou maior. Isso 
explica um pouco a razão desse 
curso — disse. 

Orientado para formar dire-
tores editoriais, o curso ainda 
terá o viés político, levantando, 
de acordo com Bucci, a neces-
sidade de se discutir o papel da 
imprensa, mas deixando de for-
ma clara o "perigo" que é a pos-
sibilidade de o governo, ou o 
Poder Executivo, querer contro-
lar o que é publicado: 

— Digo que é muito positivo 
quando a sociedade discute a 
imprensa. Mas é muito perigoso 
quando o Poder Executivo, o go-
verno, começa a querer dar a ba-
liza do que é a qualidade jorna-
lística. A democracia exige que o 
Poder Executivo se exima de 
querer editar a informação para 
o público, ditar os parâmetros 
de qualidade editorial. O Execu-
tivo e o governo são fontes do 
jornalismo. Não podem querer 
ser condutores do jornalismo. • 

Text Box
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