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Um “cientista que saiba escre-
ver” é melhor do que “um jorna-
lista que entenda de ciência”,
como na provocação lançada
pela revista The Economist? A di-
retora da escola de Jornalismo
da Universidade Columbia, Per-
ri Klass, prefere a cautela: de-
pende do caso. “Muitas das me-
lhores reportagens de ciência
que li foram escritas por repór-
teres que não tinham uma for-

mação específica sobre a área
que estavam escrevendo.” Per-
ri sabe do que está falando. É
colunista do New York Times,
mas se formou em Medicina na
Universidade Harvard antes de
migrar para o Jornalismo.

Nos Estados Unidos, as prin-
cipais escolas têm foco na pós-
graduação de Jornalismo, e não
na graduação. Em geral, os alu-
nos estudam em outras áreas
antes da formação específica.
Existe graduação em Jornalis-
mo no país, mas a formação cos-

tuma ser paralela, com o estu-
dante cursando Jornalismo e
Ciência Política, por exemplo.
Esse modelo complementar é
considerado o ideal por direto-
res de escolas de Jornalismo
que conversaram com a repor-
tagem do Estado.

Três dos principais centros
de estudo de Jornalismo dos
EUA ficam em Nova York. O de
Columbia é considerado um
dos melhores e, no passado, era
parada quase obrigatória para
quem quisesse trabalhar no

New York Times. A escola tam-
bém concede o prêmio mais im-
portante da categoria, o Pulit-
zer. Na pós da universidade, os
alunos se concentram em uma
área da imprensa, como jornal
ouTV. Mastambém podem cur-
sar disciplinas em outras esco-
las, como a de Relações Interna-
cionais, ou estudar línguas co-
mo persa e árabe.

Na Universidade de Nova
York (NYU), os alunos têm for-
mação eclética. Saem da facul-
dade sabendo como escrever o
perfil de uma personalidade e
editar um documentário.

Perma-lance. Menos tradicio-
nal, a Cuny, universidade públi-
ca da cidade de Nova York, tam-
bém entrou forte no ensino de
Jornalismo. A vantagem, segun-
do afirma o diretor da escola,
Stephen Dougherty, é que ela é
nova e incorporou as mudan-
ças provocadas por inovações
tecnológicas.

“Os estudantes precisam sa-
ber que a carreira deles prova-
velmente não será no NYT. Pre-
cisam ser versáteis e desenvol-
ver sua marca pessoal. Eles são
o que se chama de perma-lan-
ce, o free-lance permanente.”

Fui para Stanford em 2008,
com bolsa da Knight Fello-
wship (programa criado pelo
empresário John Knight), vol-
tada para jornalistas em
meio de carreira – a universi-
dade não tem graduação em
Jornalismo, só pós. Já tinha
tentado, dois anos antes. É
comum a frustração de pas-
sar por um primeiro e, às ve-
zes, por um segundo “não”.

O programa vai de setem-
bro a junho. Você pode fazer
cursos de graduação ou pós.
E não aprende só no câm-
pus. Stanford é parte inte-
gral do Vale do Silício –
Yahoo e Google saíram de lá.
Você vai à Apple, conhece en-
genheiros do Google.

Fiz vários cursos. Em tec-
nologia digital tive aula com
uma das mentes mais bri-
lhantes do vale, Howard
Rheingold, que ajudou a fun-
dar a revista Wired e foi um
dos primeiros a escrever so-
bre comunidades virtuais.
Era um curso básico, de re-
portagem multimídia, mas
aprendi algo muito mais va-
lioso: entender como um ca-
ra desses pensa. Outro curso
interessante foi de business,
de construção de uma em-
presa iniciante de mídia.

Em Stanford praticamen-
te não ensinam mais jornalis-
mo tradicional. Querem for-
mar alguém capaz de se sus-
tentar sem ter uma empresa
pagando seu salário. Mais
que ensinar a tradição, ensi-
nam você a pensar em como
reinventar o jornalismo.
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