


e eu tivesse 35 ou 40 anos, trabalhan-
do na área, me mataria para fazer esse 
curso", declara, confiante, Roberto 
Civita, presidente do conselho de 
administração do Grupo Abril, sobre 

seu mais novo projeto, a pós-graduação em dire-
ção editorial da Escola de Propaganda e Marketing 
(ESPM). O curso foi lançado em 5 de outubro, com 
a presença de John Rose, do The Boston Consul-
ting Group, e David Klatell, da Universidade de 
Columbia, principal referência para sua formata-
ção. "Acho que vai ser um privilégio poder fazer 
esse curso de altíssimo nível, com um grande 
corpo docente. É uma oportunidade rara para se 
preparar", completa o mentor da pós. 

A primeira turma, a iniciar as atividades em 
março de 2011, será a efetivação de um desejo 
pessoal e antigo de Civita, que passou a ganhar 
contornos mais nítidos conforme ele foi se afas-
tando das decisões executivas da Abril. Depois de 
se atribuir duas responsabilidades principais — 
estrategista e responsável pela linha editorial do 
grupo —, concentrou-se no novo curso. Adaptou 
para a legislação brasileira, com a ajuda de dois 
escritórios de advocacia, o mecanismo que nos 
Estados Unidos se chama endowment: doação de 
dinheiro por parte de pessoas físicas aos mais va-
riados tipos de instituição — hospitais, museus, 
universidades — com um objetivo específico. 

O seu era exatamente a criação de uma escola 
de pós-graduação em jornalismo, cuja existência, 
afirma, será o próximo passo depois da consolida-
ção do curso. Mais que isso, sua ideia, desde o iní-
cio, foi de que o projeto servisse a profissionais já 
experientes no mercado que buscassem uma for-
mação para a conquista ou manutenção de cargos 
de direção dentro das redações. "Eu sentia falta 
disso e acho que é importante para o país e para os 
meios jornalísticos brasileiros terem uma escola 
de alto nível para a formação dos futuros direto-
res de TV, rádio, jornal, revista, internet, seja o 
que for", afirma o executivo. Essa sua iniciativa, 
faz questão de frisar, não tem relação com a Abril 
e é um plano estritamente pessoal. 

A primeira fase foi encontrar a universidade 
que abrigaria seu projeto. Ex-aluno da ESPM e 
também integrande do conselho da instituição, 
a escolha foi natural. "Devemos ao nosso con-
selheiro Roberto Civita o 'empurrãozinho' que 
faltava para oferecer os cursos de jornalismo", 
afirma José Roberto Whitaker Penteado, presi-
dente da universidade. O plural se refere ao cur-
so de graduação que também será lançado em 

2011, embora não tenha a colaboração do CEO da 
Abril. De acordo com Whitaker, o acordo ocor-
reu principalmente porque a ESPM é, antes de 
tudo, uma escola de comunicação. "A necessida-
de de informação e de difusão de conhecimento 
cresce cada vez mais. Então, para nós é um in-
vestimento concreto no futuro", esclarece. 

FORMAÇÃO ESTRUTURAL 
Estabelecido o acordo — os valores não foram 

informados —, formou-se uma comissão para co-
nhecer as principais escolas de jornalismo dos Es-
tados Unidos. Whitaker, Civita e o professor Ri-
chard Lucht, diretor nacional de pós-graduação da 
ESPM, visitaram quatro universidades, entre elas 
a Columbia, de onde Civita também é ex-aluno. 
"Fomos para aprender e verificar se o que eu tinha 
em mente batia com a experiência conquistada 
por essas instituições ao longo de várias décadas", 
explica o idealizador, que afirma ter constatado 
que o currículo original que tinha criado era mui-
to próximo aos que conheceram. "Eu pensei: 'De 
onde vem meu currículo? Vem dos 50 anos que 
lido com dirigentes de redações e da percepção do 
que falta a eles saberem", avalia. A opinião é com-
partilhada pelo presidente da ESPM: "Eu diria que 
as disciplinas são, mais da metade, fruto da ex-
periência pessoal de Roberto Civita. Ele contribui 
muitíssimo, especialmente na questão editorial". 

O resultado dessa pesquisa de campo é um cur-
so com o objetivo de formar gestores. Segundo Ci-
vita, ele é elaborado, basicamente, para jornalistas 
competentes, no meio da carreira, com no mínimo 



dez anos de experiência em redação, para que se 
preparem para a segunda etapa de suas carreiras — 
exercer cargo de direção em suas respectivas orga-
nizações. A pós engloba matérias como marketing 
e gestão estratégica; informação e comunicação na 
era digital; gestão de processos e projetos; edição e 
design; e ética na imprensa, entre outras. 

"As matérias foram definidas antes dos pro-
fessores", diz Whitaker. Segundo ele, novamen-
te, foi fundamental o conhecimento de merca-
do e os contatos do presidente do conselho da 
Abril, auxiliado pelo diretor do curso, Eugênio 
Bucci, que entrou no projeto no início do ano. 
Sem modéstia, Civita, que credita a elaboração 
do corpo docente a um trabalho conjunto, decla-
ra que "é o melhor corpo docente jamais reunido 
na história do jornalismo brasileiro". 

O quadro de professores conta com jornalis-
tas renomados como Ricardo Gandour, diretor 
de conteúdo do Grupo Estado; Caio Túlio Costa, 
doutor em ciências da comunicação e consultor 
de novas mídias; Carlos Eduardo Lins da Silva, 
ex-ombudsman da Folha e um dos fundadores do 
Valor Econômico; Thomaz Souto Corrêa, editor 
de revistas do Grupo Abril, entre outros. A prin-
cipal tese defendida pelo idealizador do curso é 
que, preparando pessoas para exercer cargos di-
retivos com maior conhecimento e competência, 
se acaba elevando o nível geral do jornalismo no 
Brasil. "Não estou preocupado com o mercado, 
mas sim com qualidade", observa Civita. 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS 
"Para dizer a verdade, eu lembrei do Cásper 

Libero e do [Joseph] Pulitzer e comecei a pensar 
o que eu queria fazer agora, botar dinheiro nisso, 
ver como está e dar o empurrão inicial", citan-
do dois exemplos de homens que manifestaram 
ainda em vida o desejo de investir em cursos de 
jornalismo em seus países. Pulitzer doou ainda 
em vida cerca de 1 milhão de dólares à Univer-
sidade de Columbia, destinado à criação de uma 
escola de jornalismo — projeto que se tornou re-
alidade apenas nove meses depois de sua morte, 
em 1912. A herança de Cásper, falecido em 1943, 
foi revertida na primeira faculdade brasileira a 
ensinar jornalismo, em 1947. 

O ensino de jornalismo em Columbia tornou-
se referência internacional, sempre atento às 
transformações da área, mesmo oito décadas de-
pois de sua inauguração. No dia 19 do mês passa-
do, inaugurou um centro exclusivamente voltado 
para o jornalismo digital, com o objetivo de "for-
mar jornalistas com conhecimento e técnica para 
liderar a comunicação nos novos tempos", decla-
rou, na ocasião, Emily Bell, diretor do centro. 

No Brasil, o Master em Jornalismo pode ser 
considerado precursor em formação de alto nível 
para redações. A parceria entre o Instituto Inter-
nacional de Ciências Sociais (IICS) e a Univer-
sidade de Navarra completa, em 2011, 15 anos, 
com quase 400 jornalistas formados nos três 
programas oferecidos: gestão estratégica de em-
presas de comunicação; jornalismo digital e jor-
nalismo econômico. Segundo Carlos Alberto Di 
Franco, diretor do Master, os cursos têm foco no 
mercado e procuram oferecer a melhor expertise 
acadêmica conectada com a realidade brasileira 
e mundial. "Procuramos aliar o melhor da teoria 
com a prática efetiva", completa. 

Roberto Civita não está preocupado com a 
concorrência e afirma que a necessidade é mui-
to maior do que um único curso pode suprir. E 
para tal, não falta confiança. "Também espera-
mos nos tornar, em breve, a melhor escola de 
jornalismo do Brasil", enfatiza Whitaker, da 
ESPM. Armados com uma equipe de primeira 
linha e com uma grade curricular sólida, a nova 
pós pode sonhar alto e até driblar as ingerências 
político-jurídicas que têm sido tão comuns no 
jornalismo brasileiro. Se o caminho é longo; os 
concorrentes, muitos; e o futuro, incerto, pare-
cem ao menos estar no sentido certo. 
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