
Praticar o Jornalismo independente é, cada vez mais, uma 
necessidade para os profissionais de imprensa que se ali-
nham com as demandas da sociedade brasileira. De olho 

nessa realidade, a ESPM está oferecendo o Programa de Pós-
Graduação em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial, que 
está com inscrições abertas até dezembro e será ministrado a 
partir de 2011. O curso que vai proporcionar a jornalistas em 
meio de carreira a 
formação necessária 
para a prática de Di-
reção Editorial em di-
ferentes míd ias- jor -
nais, revistas, televi-
sões, rádios, sites e 
empresas de mídia em geral. 

J. Roberto Whitaker Penteado, Diretor-Presidente da ESPM, 
afirma que o curso vai aliar os valores e práticas do Jornalismo 
independente a noções avançadas de gestão. "Vamos desenvol-
ver nos alunos a capacidade de coordenar a produção de con-
teúdo multimídia de qualidade", afirma Whitaker Penteado. 

"Além disso, eles poderão enxergar, criar e desenvolver novos 
projetos, liderar e motivar colaboradores, atrair e manter novas 
audiências. Estarão habilitados, também, a promover o debate 
plural de ideias e a dirigir veículos prósperos e influentes". 

Para cumprir essa meta ambiciosa, a ESPM contou com uma 
equipe de primeira linha na montagem do curso, que terá como 
Diretor o consagrado jornalista Eugênio Bucci, Doutor em Comu-

nicação pela Escola 
de Comunicações e 
Artes da USP, que 
também foi Secretário 
Editorial da Editora 
Abril e Presidente da 
Radiobrás. 

A Pós-Graduação em Jornalismo é uma parceria da ESPM 
com o IAEJ - Instituto de Altos Estudos em Jornalismo, criado 
em 2010 por Roberto Civita, Presidente do Conselho de Admi-
nistração e Editor do Grupo Abril. "É a primeira iniciativa do IAEJ 
e acredito que começamos com o pé direito", afirma Civita. E o 
curso trará a marca de excelência da ESPM, que completa 60 

As pessoas que criaram e implantaram o Curso de Pós-Gra-
duação em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial da 
ESPM têm a certeza de que a democracia não existe sem a 

Imprensa, garante Eugênio Bucci, Diretor do curso. Ele trouxe sua 
larga experiência jornalística e acadêmica para liderar o processo 
de implantação do programa, que começa em 2011, e diz que toda 
a equipe envolvida no projeto tem outra certeza: a Imprensa tem a 
responsabilidade de ser melhor a cada dia. 

De que forma ela alcançará esse objetivo? Sendo mais justa, 
mais próxima do cidadão, respeitando o público e descobrindo no-
tícias com mais agilidade, afirma Bucci. "Assim, a Imprensa contribui 
para melhorar a democracia", afirma. 

Eugênio Bucci diz que o Curso de Pós-Graduação em Jorna-
lismo da ESPM tem a meta de ajudar a fazer uma Imprensa me-
lhor, melhorando as pessoas que fazem a Imprensa. "Nosso curso 

será um serviço para os alunos", explica. "Estaremos inteira-
mente dedicados a fazer com que eles aproveitem o máximo, me-
lhorem o máximo, troquem experiências e voltem para o mercado 
fazendo melhor do que faziam antes". Essa linha de trabalho será 
seguida durante todo o curso, garante Bucci: "Nós acreditamos 
nisso, esse curso pretende ser a expressão disso e é assim que 
estamos começando esse trabalho". 

A definição do currículo e do corpo docente seguiu essa linha e 
teve como resultado um curso diferente dos existentes no mercado. 
Segundo Bucci, "durante um bom tempo, prevaleceu a ideia de que, 
se quisesse crescer na carreira, o jornalista tinha que virar um "exe-
cutivo" e se afastar da essência da sua profissão - descobrir notícias 
e informar a sociedade com independência, presteza e clareza". 

"O nosso curso tem uma perspectiva diferente" garante Bucci. 
"Para nós, o que melhora a Imprensa é o desenvolvimento daqueles 
que fazem a Imprensa. O nosso objetivo é qualificar o jornalista 
como jornalista, capacitando-o a exercer com brilho as funções de 
Direção Editorial". 

Para alcançar essa meta, o Curso de Pós-Graduação em Jorna-
lismo da ESPM segue a linha mestra da escola, de preparar os alu-
nos juntando o estudo teórico de alto padrão de qualidade com o 
lado prático, que inclui desde equipamentos de ponta a constantes 
contatos com profissionais experientes. "Por isso, as disciplinas tra-
tarão de aprofundar o estudo da imprensa em seus vários aspectos 
e, ao mesmo tempo, buscarão preparar o aluno para a gestão de 
negócios editoriais e de suas equipes", afirma Bucci. 



Roberto Civita decidiu interromper uma entrevista que concedia 
para a Revista da ESPM, em 2008, sobre Administração Hu-
manística, para falar sobre um de seus maiores sonhos: criar 

a melhor escola de Jornalismo do Brasil. Seus entrevistadores - J. 
Roberto Whitaker Penteado, então Diretor de Assuntos Corporativos 
e do Instituto Cultural da ESPM e Francisco Gracioso, Editor da Re-
vista da ESPM e Conselheiro da escola, que comandou durante 25 
anos - ouviram com atenção a descrição do sonho de Civita e, ao 
final, responderam impondo uma condição: "Não ouse pensar em 
outra escola para realizar o seu sonho". 

Começava ali a parceria que daria como resultado o Curso de 
Pós-Graduação em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial, que 
será ministrado a partir de 2011. "Dissemos a Civita que seríamos 
seus parceiros para o melhor e para o pior", conta Whitaker Penteado. 
"Mas sabíamos que o melhor iria prevalecer. Afinal, Roberto Civita é 

anos em 2011, quando lançará também o curso de graduação 
em Jornalismo. "A ESPM tem um sólido compromisso com a 
cultura e a comunicação", lembra Whitaker Penteado. "Por isso, 
estamos felizes por lançar nossos cursos de Jornalismo, em ní-
veis de graduação e de pós-graduação". 

O programa nasceu de uma conversa de Whitaker Penteado 
e de Francisco Gracioso, professor da ESPM que comandou a 
escola por 25 anos, com Roberto Civita. Durante a conversa, o 
Diretor do Grupo Abril falou sobre seu sonho de criar o melhor 
curso de Jornalismo do Brasil. "O olhar de Roberto Civita mos-
trava que ele tinha o sonho de montar o melhor curso de Jorna-
lismo, sim, mas o melhor do mundo", conta Whitaker Penteado. 

A partir dessa conversa, que aconteceu em 2008, partiu-se 
para a ação. Foram visitadas algumas das melhores escolas de 
Jornalismo do mundo e realizaram-se várias reuniões, que re-
sultaram na escolha dos profissionais que iriam comandar o 
curso e definir o currículo. O resultado foi a criação de um pro-
grama de classe mundial. "O Programa de Pós-Graduação em 
Jornalismo tem a ambição de contribuir para a melhoria da im-
prensa no Brasil", afirma o Diretor-Presidente da ESPM. 

jornalista da ativa, pós-graduado na Universidade de Columbia, for-
mado em Administração na Wharton School (ambas nos Estados Uni-
dos). E havia sido aluno de uma das primeiras turmas de Publicidade 
da ESPM, da qual também é conselheiro há mais de 30 anos". 

O trio levou, então, o projeto para o Conselho Diretor da ESPM e 
para o então Diretor-Presidente da escola, professor Luiz Celso Pi-
ratininga. Proposta aprovada, Civita e Whitaker Penteado começa-
ram a trabalhar nela no início de 2009. 

A escolha do diretor acadêmico do curso foi uma das etapas 
mais importantes do processo de montagem do programa. "Tivemos 
a sorte de conseguir contratar Eugênio Bucci para esse cargo. Ele é 
uma mistura quase perfeita de professor e jornalista, o que se en-
caixa na filosofia da ESPM. Apostamos no slogan que nasceu junto 
com a escola: 'Aprenda com quem faz'", afirma Whitaker Penteado. 

Também fizeram parte da montagem do curso visitas a algumas 
das melhores escolas de Jornalismo do mundo, entre elas a Uni-
versidade de Columbia. "Fomos conhecer o que se fazia de melhor 
em relação ao ensino de Jornalismo, para aproveitar o que havia de 
positivo. O resultado foi excelente, já que nossa tarefa resultou em 
cursos de alto nível, tanto de graduação como de pós-graduação". 

O Diretor-Presidente da ESPM lembra que Eugênio Bucci con-
seguiu, com muito trabalho, montar "uma fantástica grade curricu-
lar" para o Curso de Pós-Graduação em Jornalismo da escola. Além 
disso, reuniu uma equipe de professores "que nenhuma empresa 
jornalística conseguiria ter ao mesmo tempo em sua folha de pa-
gamento, tão elevado é o nível do corpo docente escolhido". 



OGrupo Abril tem cursos internos de 
Jornalismo há mais de 40 anos, vol-
tados principalmente para jovens em 

início de carreira. Esses cursos têm for-
mado profissionais de talento, que são apro-
veitados pela Abril e por outros veículos, 
mas com o passar do tempo Roberto Civita, 
Presidente do Conselho de Administração e 
Editor do grupo, percebeu que era preciso 
fazer mais. "Faltava um curso para profis-
sionais em melo da carreira, para prepará-
los para chegar ao topo", diz Civita. "A ideia 
não era fazer com que eles alcançassem o 
mais alto nível como gestores ou como ad-
ministradores de empresa, mas sim ao topo 

da carreira jornalística, especificamente". 
Feita a constatação, Roberto Civita pas-

sou a idealizar um curso abrangente, a ser 
ministrado fora da Abril, que abrangesse 
também jornais, televisão, rádio e mídia di-
gital, além de revistas, que são o carro-
chefe do grupo. Durante uma entrevista 
para a Revista da ESPM, em 2008, levou a 
ideia para J. Roberto Whitaker Penteado, na 
época Diretor de Assuntos Corporativos e do 
Instituto Cultural da ESPM, e para Francisco 
Gracioso, Conselheiro da Escola e Editor da 
Revista da ESPM. A aceitação foi imediata. 
"Eles acharam a ideia ótima", conta Civita. 
"Na avaliação deles, já era hora de a ESPM 

entrar em ensino de Jornalismo. A escola 
era a parceira ideal para o projeto". 

Passou-se, então, ao trabalho de montar 
o curso. Dentro desse processo, chegou-se 
à conclusão de que era preciso checar algu-
mas das hipóteses que davam base ao pro-
jeto. "Fomos para os Estados Unidos, eu e o 
Whitaker Penteado", lembra Civita. "Visita-
mos algumas das maiores faculdades que 
oferecem cursos de pós-graduação em Jor-
nalismo, que são as melhores do planeta". 

As visitas serviram para fortalecer os 
alicerces do curso que a ESPM preparou. 
"Trabalhamos para alcançar um nível ele-
vado, em linha com o que há de melhor no 
mundo", assegura Roberto Civita. "Dentro 
da tradição da ESPM, chegamos a um re-
sultado que prima pela excelência." 

Na condução do processo, Civita lem-
bra que teve "a sorte de convencer Eugênio 
Bucci a aceitar a coordenação do curso em 
tempo integral". Bucci foi escolhido levando 
em conta sua experiência como dirigente 
de redações, Diretor da Radiobrás, colunista 
renomado e professor de Jornalismo. 

Roberto Civita é um entusiasta também 



do grupo de professores do Curso de Pós-
Graduação em Jornalismo da ESPM: "Eu 
me orgulho multo desse corpo docente. 
Nunca vi um grupo assim em toda a minha 
vida. Acredito que todos os que virem a lista 
de professores do curso vão querer se Ins-
crever, mesmo que seja como ouvintes. Eu, 
por exemplo, vou querer me inscrever". 

O editor do Grupo Abril lembra que no 
ensino de Jornalismo no Brasil quase não 
existem, atualmente, cursos de pós-gra-
duação. "Agora, está montado um curso 
desse tipo, que será de um novo nível", 
afirma. "O objetivo é preparar gente para 
dirigir os nossos veículos no futuro, com um 
preparo que até hoje não era possível con-
seguir no Brasil. Para isso, nosso curso vai 
levar em conta a essência do Jornalismo, 
que está resumida no livro 'Elements of 
Journalism', de Bill Kovach e Tom Rosens-
tiel. Gosto muito da lista que eles prepara-
ram nesse livro (ler texto ao lado nesta pá-
gina). É uma espécie de resumo de tudo 
que defendemos há anos, e que está pre-
sente no Curso de Pós-Graduação em Jor-
nalismo da ESPM".* 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 262, p. 22-25 ,nov. 2010.




