
Um ano e meio depois de o Su-
premo Tribunal Federal ter abo-
lido a obrigatoriedade do diplo-
ma, o ensino de Jornalismo vai
bem, obrigado. Na Fuvest, o nú-
mero de candidatos subiu este
ano. O que há de novo no front,
aliás, é a abertura de cursos.
Um deles aponta para um novo
modelo, de aperfeiçoar a forma-
ção de profissionais em meio
de carreira, inspirado nas pós-
graduações de universidades
americanas.É a pós em Jornalis-

mo com Ênfase em Direção
Editorial, da Escola Supe-

riorde PropagandaeMa-
rketing (ESPM), que
começa em março.

“Talvez a gente te-
nha ficado muito tem-

po preocupado em de-
bater se o ensino de Jor-

nalismo deveria ser obri-
gatório e esqueceu de discu-

tir se ele é bom”, diz o coordena-
dor da pós da ESPM, Eugênio
Bucci, ex-presidente da Radio-
brás, doutor pela ECA-USP.
“Se você vai a um dentista, ad-
vogado, médico, vai valorizar
se ele dá aulas, se tem pós. Com
o jornalista é a mesma coisa.”

O curso é destinado a profis-

sionais com dez anos, em mé-
dia, de carreira. O objetivo é for-
má-los para exercer funções de
comando em empresas de mí-
dia, liderar equipes. “Não é um
MBA, não queremos transfor-
mar o jornalista num adminis-
trador de negócios”, explica
Bucci. “Queremos que ele te-
nha repertório suficiente para
participar do comando das em-
presas, sendo jornalista.”

Entre os professores estão
profissionais de destaque co-
mo o presidente do Conselho
de Administração do Grupo
Abril, Roberto Civita; o diretor
de Conteúdo do Grupo Estado,
Ricardo Gandour; e o ex-ombu-
dsman da Folha de S. Paulo e edi-
tor da revista Política Externa,
Carlos Eduardo Lins da Silva; o
consultor da Abril Thomaz Sou-
to Corrêa; um dos fundadores
do UOL, Caio Túlio Costa; e Al-
berto Dines, ex-diretor de pu-
blicações no Brasil e em Portu-
gal e criador do site Observató-
rio da Imprensa.

Civita concebeu a pós e se
dispôs a financiá-la por três
anos. “Tive a ideia do curso há
uns dois anos. Pensei nos jorna-
listas que conheci na Abril e no

que faltava na formação deles.”
Ele cita entre essas lacunas a
pouca familiaridade com ques-
tões administrativas e geren-
ciais e falta de experiência em
lidar com gente, liderar equi-
pes (veja entrevista ao lado).

Depois de esboçar um currí-
culo, Civita visitou universida-
des dos Estados Unidos, como
Columbia, em Nova York, Nor-
thwestern, em Chicago, e da Ca-
lifórnia, em Berkeley. Também
conheceu um modelo mais re-
cente, o curso da City Universi-
ty of New York (veja reportagem
na página seguinte).

“Lá você encontra profissio-
nais do Jornalismo dando au-
las”, diz o diretor-presidente
da ESPM, José Roberto Whi-
taker, que acompanhou parte
da viagem de Civita. “É uma
grande diferença em relação ao
ambiente acadêmico daqui.”

Responsável pela disciplina
Indicadores de Qualidade Edi-
torial no curso da ESPM, Lins
da Silva concorda que os EUA
são um bom modelo quando se
pretende aperfeiçoar a gestão
nas redações. “De um modo ge-
ral a cultura coletiva americana
é mais racional, o americano é

mais organizado, metódico
que o brasileiro”, diz Lins da Sil-
va, que fez mestrado nos EUA
com bolsa da Fundação Fulbri-
ght. “Só por isso você já sente
nas redações de lá, há muito
tempo, uma preocupação
maior com problemas geren-
ciais e administrativos.”

Para Souto Corrêa, cuja dis-
ciplina será Edição e Design, jor-
nalistas não fazem ideia das
competências exigidas de
quem ascende nas organiza-
ções. “É um mundo muito dife-
rente lidar com planejamento

FORMAÇÃO

Após o fim do
diploma
obrigatório,
pós da ESPM
recorre a elite
para formar
líderes e aponta
para novo modelo

Ocontra-ataque
doJornalismo

Master, o curso pioneiro

Criado em 1997 em São Pau-
lo, o Master em Jornalismo
do Instituto Internacional
de Ciências Sociais (IICS)
foi pioneiro no projeto de
formar gestores nas reda-
ções. “O grande diferencia-
dor e característica do Mas-
ter em Jornalismo é o fato de

ter nascido e se desenvolvido
ao longo de 15 anos em estreitís-
sima relação com o mercado”,
diz o diretor do curso, Carlos
Alberto Di Franco. Segundo
ele, o Master se renova a cada
programa, “com respostas téc-
nicas às atuais e novas deman-
das das redações”.

Voltado à Gestão de Empre-
sas de Comunicação, o Master
inicial deu origem a outros dois
cursos, de Jornalismo Digital e
de Jornalismo Econômico. “O
Master foi inovador”, afirma
Eugênio Bucci, diretor da nova
pós-graduação em Jornalismo
da ESPM, que lecionou no cur-

so do IICS. “O professor Di
Franco foi o primeiro a enxer-
gar essa necessidade (de aperfei-
çoar a formação de jornalistas).”

O secretário de Redação do
jornal baiano A Tarde, Wilson
Gasino, de 44 anos, fez o Mas-
ter em 1999, quando trabalhava
no diário A Gazeta do Povo, de

Curitiba. “Na graduação, há vá-
rias cadeiras teóricas sobre o fa-
zer jornalístico, mas não tem
nada como o Master, focado
em gestão de pessoas, recursos
materiais”, diz Gasino. “É im-
portante profissionalizar o jor-
nalismo, sair daquela visão ro-
mântica antiga.”
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operacional, definição de obje-
tivos, definição de missão, reu-
niões de controle.”

Dines ficará responsável pe-
la disciplina História do Jorna-
lismo. “Quero escolher tópicos
que sirvam para contar algo do
passado e tenham algum valor
prospectivo. Falar sobre algu-
mas transformações tecnológi-
cas, para tentar explicar às pes-
soas assustadas com o futuro
do jornalismo que já houve ino-
vações no passado que pare-
ciam catastróficas e acabaram
sendo absorvidas.”

Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Abril,
Roberto Civita teve de contra-
tar advogados para poder doar
dinheiro para o curso da ESPM.
Na entrevista abaixo ele fala da
pós e desses entraves legais:

● Como surgiu a ideia do curso
em parceria com a ESPM?
Estudei em universidades ame-
ricanas, meus filhos também.
Elas não cansam de escrever pe-
dindo dinheiro. Pensei: vou
mandar dinheiro para escolas
com fundos de endowment
(doações) gigantescos, alguns
de bilhões de dólares, se aqui
não tem virtualmente nada? Ao
longo destes anos – estou na
Abril há mais de 50 –, vi o que
faltava na formação das pes-
soas que fazem nossas publica-
ções. Decidi fazer endowment
para uma escola que pegasse o
pessoal no meio de carreira e o
preparasse para dirigir veícu-
los editorialmente, não comer-
cialmente. Fiz a lista das coisas
que gostaria de ter no curso e
procurei uma instituição.

● O senhor sempre pensou nu-
ma universidade privada?
Não podia ser estadual ou fede-
ral, que estão presas aos seus
regulamentos. E não queria uni-
versidades com fins lucrativos.
Defendo a livre iniciativa, mas
sou da velha tradição de que as
melhores universidades não
buscam lucro. Como faço par-
te do conselho da ESPM, fui lá e
disse: “Vocês gostariam de
montar uma escola assim? Eu
teria enorme prazer em ban-
car.” Nem sabia como é a legis-
lação. Chamei dois escritórios
de advocacia.

● Foi complicado achar um

meio jurídico de criar o curso?
No Brasil não tem endowment.
Você não pode dar dinheiro pa-
ra uma universidade dizendo
onde gastar. Foram seis meses
de trabalho até encontrar uma
fórmula. Montei um instituto,
que fez acordo com a escola.
Tem outra complicação. No
Brasil, você paga imposto para
fazer qualquer doação a univer-
sidade, hospital, museu. É trata-
do, do ponto de vista fiscal, exa-
tamente como uma herança.

● Quando esse tipo de atitude
deveria ser estimulado ...
Nos Estados Unidos, quanto
mais você doar, maior o crédito
no Imposto de Renda. No Bra-
sil, é tudo complicado. Devería-
mos mudar a legislação.

● E depois desse trabalho?
Visitamos escolas americanas.
Mostrei a lista de disciplinas.
Um reitor falou: “Levamos
dois anos discutindo currículo
e, depois de pesquisas, brigas,
chegamos à mesma lista!”

● Nestes 50 anos de experiên-
cia, quais lacunas o sr. vê na for-
mação dos jornalistas?
Você começa normalmente nu-
ma redação como repórter.
Aprende fazendo. Num certo
momento, alguém te chama e
diz que você vai chefiar pes-
soas. Quem te preparou para
lidar com gente? Ninguém.
Quem te ensinou a organizar,
planejar? Ninguém. O objetivo
do curso não é ensinar Jornalis-
mo, mas o que a pessoa não sa-
be depois de dez anos e precisa
saber para os próximos dez. Ga-
ranto a você: quem sobreviver
ao curso (risos) está apto a assu-
mir a direção do que for, desde
que tenha algum talento.

Parceria com ESPM
superou entraves
legais a doações

Entrevista

Serviço

É importante
mostrar às pessoas
assustadas com o
futuro do jornalismo
que já houve
inovações
tecnológicas no
passado e elas
foram absorvidas”

O diferencial do
Master é o fato de
ter nascido e se
desenvolvido ao
longo de 15 anos em
estreitíssima relação
com o mercado”

É um mundo muito
diferente lidar com
planejamento
operacional,
definição de
objetivos e missão,
reuniões de controle”

Queremos formar
pessoas com
repertório para
participar do
comando de
empresas, sem
deixar de ser
jornalistas”

❛❛

● CarlosAlbertoDiFranco
DiretordoMasterem
JornalismodoIICS

❛❛

● AlbertoDines
CriadordositeObservatório
daImprensa

❛❛

❛❛

● EugênioBucci
Diretordanovapós-graduação
emJornalismodaESPM

Anova
criação
deCivita

● ThomazSoutoCorrêa
ConsultordoGrupoAbril

RobertoCivita
PresidentedoConselhode

AdministraçãodoGrupoAbril

Marta Gleich, de 48 anos,
que atualmente é diretora de
internet do grupo de gaúcho
RBS, fez parte da primeira
turma do Master em Jornalis-
mo. “É interessante, porque
o curso traz a questão da ges-
tão formatada para uma em-
presa de comunicação.”

● Pós-Graduação em Jornalismo Com Ênfase em Direção Editorial
● Público-alvo Jornalistas em meio de carreira – o ideal é ter por volta de
10 anos de experiência ● Duração Março a novembro ● Carga horária
Uma semana por mês, de 2ª a 6ª-feiras, das 8 às 18 h ● Seleção Análise
de currículos e entrevistas ● Investimento R$ 27 mil à vista ou R$ 29,7
mil em 18 parcelas de R$ 1.650 ● Telefones São Paulo (11) 5081-8225;
Rio (21) 2216-2002; Porto Alegre (51) 3218-1300 ● Site
www.espm.br/posjornalismo ● E-mail: candidato@espm.br
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Símbolo.
Redação
do ‘The
New York
Times’,
ícone do
jornalismo

Veja íntegra de entrevistas de
Eugênio Bucci, Roberto Civita,
Thomaz Souto Corrêa,
Carlos Eduardo Lins da Silva
e Alberto Dines no
estadao.com.br/educacao
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Um ano e meio depois de o Su-
premo Tribunal Federal ter abo-
lido a obrigatoriedade do diplo-
ma, o ensino de Jornalismo vai
bem, obrigado. Na Fuvest, o nú-
mero de candidatos subiu este
ano. O que há de novo no front,
aliás, é a abertura de cursos.
Um deles aponta para um novo
modelo, de aperfeiçoar a forma-
ção de profissionais em meio
de carreira, inspirado nas pós-
graduações de universidades
americanas.É a pós em Jornalis-

mo com Ênfase em Direção
Editorial, da Escola Supe-

riorde PropagandaeMa-
rketing (ESPM), que
começa em março.

“Talvez a gente te-
nha ficado muito tem-

po preocupado em de-
bater se o ensino de Jor-

nalismo deveria ser obri-
gatório e esqueceu de discu-

tir se ele é bom”, diz o coordena-
dor da pós da ESPM, Eugênio
Bucci, ex-presidente da Radio-
brás, doutor pela ECA-USP.
“Se você vai a um dentista, ad-
vogado, médico, vai valorizar
se ele dá aulas, se tem pós. Com
o jornalista é a mesma coisa.”

O curso é destinado a profis-

sionais com dez anos, em mé-
dia, de carreira. O objetivo é for-
má-los para exercer funções de
comando em empresas de mí-
dia, liderar equipes. “Não é um
MBA, não queremos transfor-
mar o jornalista num adminis-
trador de negócios”, explica
Bucci. “Queremos que ele te-
nha repertório suficiente para
participar do comando das em-
presas, sendo jornalista.”

Entre os professores estão
profissionais de destaque co-
mo o presidente do Conselho
de Administração do Grupo
Abril, Roberto Civita; o diretor
de Conteúdo do Grupo Estado,
Ricardo Gandour; e o ex-ombu-
dsman da Folha de S. Paulo e edi-
tor da revista Política Externa,
Carlos Eduardo Lins da Silva; o
consultor da Abril Thomaz Sou-
to Corrêa; um dos fundadores
do UOL, Caio Túlio Costa; e Al-
berto Dines, ex-diretor de pu-
blicações no Brasil e em Portu-
gal e criador do site Observató-
rio da Imprensa.

Civita concebeu a pós e se
dispôs a financiá-la por três
anos. “Tive a ideia do curso há
uns dois anos. Pensei nos jorna-
listas que conheci na Abril e no

que faltava na formação deles.”
Ele cita entre essas lacunas a
pouca familiaridade com ques-
tões administrativas e geren-
ciais e falta de experiência em
lidar com gente, liderar equi-
pes (veja entrevista ao lado).

Depois de esboçar um currí-
culo, Civita visitou universida-
des dos Estados Unidos, como
Columbia, em Nova York, Nor-
thwestern, em Chicago, e da Ca-
lifórnia, em Berkeley. Também
conheceu um modelo mais re-
cente, o curso da City Universi-
ty of New York (veja reportagem
na página seguinte).

“Lá você encontra profissio-
nais do Jornalismo dando au-
las”, diz o diretor-presidente
da ESPM, José Roberto Whi-
taker, que acompanhou parte
da viagem de Civita. “É uma
grande diferença em relação ao
ambiente acadêmico daqui.”

Responsável pela disciplina
Indicadores de Qualidade Edi-
torial no curso da ESPM, Lins
da Silva concorda que os EUA
são um bom modelo quando se
pretende aperfeiçoar a gestão
nas redações. “De um modo ge-
ral a cultura coletiva americana
é mais racional, o americano é

mais organizado, metódico
que o brasileiro”, diz Lins da Sil-
va, que fez mestrado nos EUA
com bolsa da Fundação Fulbri-
ght. “Só por isso você já sente
nas redações de lá, há muito
tempo, uma preocupação
maior com problemas geren-
ciais e administrativos.”

Para Souto Corrêa, cuja dis-
ciplina será Edição e Design, jor-
nalistas não fazem ideia das
competências exigidas de
quem ascende nas organiza-
ções. “É um mundo muito dife-
rente lidar com planejamento

FORMAÇÃO

Após o fim do
diploma
obrigatório,
pós da ESPM
recorre a elite
para formar
líderes e aponta
para novo modelo

Ocontra-ataque
doJornalismo

Master, o curso pioneiro

Criado em 1997 em São Pau-
lo, o Master em Jornalismo
do Instituto Internacional
de Ciências Sociais (IICS)
foi pioneiro no projeto de
formar gestores nas reda-
ções. “O grande diferencia-
dor e característica do Mas-
ter em Jornalismo é o fato de

ter nascido e se desenvolvido
ao longo de 15 anos em estreitís-
sima relação com o mercado”,
diz o diretor do curso, Carlos
Alberto Di Franco. Segundo
ele, o Master se renova a cada
programa, “com respostas téc-
nicas às atuais e novas deman-
das das redações”.

Voltado à Gestão de Empre-
sas de Comunicação, o Master
inicial deu origem a outros dois
cursos, de Jornalismo Digital e
de Jornalismo Econômico. “O
Master foi inovador”, afirma
Eugênio Bucci, diretor da nova
pós-graduação em Jornalismo
da ESPM, que lecionou no cur-

so do IICS. “O professor Di
Franco foi o primeiro a enxer-
gar essa necessidade (de aperfei-
çoar a formação de jornalistas).”

O secretário de Redação do
jornal baiano A Tarde, Wilson
Gasino, de 44 anos, fez o Mas-
ter em 1999, quando trabalhava
no diário A Gazeta do Povo, de

Curitiba. “Na graduação, há vá-
rias cadeiras teóricas sobre o fa-
zer jornalístico, mas não tem
nada como o Master, focado
em gestão de pessoas, recursos
materiais”, diz Gasino. “É im-
portante profissionalizar o jor-
nalismo, sair daquela visão ro-
mântica antiga.”
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operacional, definição de obje-
tivos, definição de missão, reu-
niões de controle.”

Dines ficará responsável pe-
la disciplina História do Jorna-
lismo. “Quero escolher tópicos
que sirvam para contar algo do
passado e tenham algum valor
prospectivo. Falar sobre algu-
mas transformações tecnológi-
cas, para tentar explicar às pes-
soas assustadas com o futuro
do jornalismo que já houve ino-
vações no passado que pare-
ciam catastróficas e acabaram
sendo absorvidas.”

Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Abril,
Roberto Civita teve de contra-
tar advogados para poder doar
dinheiro para o curso da ESPM.
Na entrevista abaixo ele fala da
pós e desses entraves legais:

● Como surgiu a ideia do curso
em parceria com a ESPM?
Estudei em universidades ame-
ricanas, meus filhos também.
Elas não cansam de escrever pe-
dindo dinheiro. Pensei: vou
mandar dinheiro para escolas
com fundos de endowment
(doações) gigantescos, alguns
de bilhões de dólares, se aqui
não tem virtualmente nada? Ao
longo destes anos – estou na
Abril há mais de 50 –, vi o que
faltava na formação das pes-
soas que fazem nossas publica-
ções. Decidi fazer endowment
para uma escola que pegasse o
pessoal no meio de carreira e o
preparasse para dirigir veícu-
los editorialmente, não comer-
cialmente. Fiz a lista das coisas
que gostaria de ter no curso e
procurei uma instituição.

● O senhor sempre pensou nu-
ma universidade privada?
Não podia ser estadual ou fede-
ral, que estão presas aos seus
regulamentos. E não queria uni-
versidades com fins lucrativos.
Defendo a livre iniciativa, mas
sou da velha tradição de que as
melhores universidades não
buscam lucro. Como faço par-
te do conselho da ESPM, fui lá e
disse: “Vocês gostariam de
montar uma escola assim? Eu
teria enorme prazer em ban-
car.” Nem sabia como é a legis-
lação. Chamei dois escritórios
de advocacia.

● Foi complicado achar um

meio jurídico de criar o curso?
No Brasil não tem endowment.
Você não pode dar dinheiro pa-
ra uma universidade dizendo
onde gastar. Foram seis meses
de trabalho até encontrar uma
fórmula. Montei um instituto,
que fez acordo com a escola.
Tem outra complicação. No
Brasil, você paga imposto para
fazer qualquer doação a univer-
sidade, hospital, museu. É trata-
do, do ponto de vista fiscal, exa-
tamente como uma herança.

● Quando esse tipo de atitude
deveria ser estimulado ...
Nos Estados Unidos, quanto
mais você doar, maior o crédito
no Imposto de Renda. No Bra-
sil, é tudo complicado. Devería-
mos mudar a legislação.

● E depois desse trabalho?
Visitamos escolas americanas.
Mostrei a lista de disciplinas.
Um reitor falou: “Levamos
dois anos discutindo currículo
e, depois de pesquisas, brigas,
chegamos à mesma lista!”

● Nestes 50 anos de experiên-
cia, quais lacunas o sr. vê na for-
mação dos jornalistas?
Você começa normalmente nu-
ma redação como repórter.
Aprende fazendo. Num certo
momento, alguém te chama e
diz que você vai chefiar pes-
soas. Quem te preparou para
lidar com gente? Ninguém.
Quem te ensinou a organizar,
planejar? Ninguém. O objetivo
do curso não é ensinar Jornalis-
mo, mas o que a pessoa não sa-
be depois de dez anos e precisa
saber para os próximos dez. Ga-
ranto a você: quem sobreviver
ao curso (risos) está apto a assu-
mir a direção do que for, desde
que tenha algum talento.

Parceria com ESPM
superou entraves
legais a doações

Entrevista

Serviço

É importante
mostrar às pessoas
assustadas com o
futuro do jornalismo
que já houve
inovações
tecnológicas no
passado e elas
foram absorvidas”

O diferencial do
Master é o fato de
ter nascido e se
desenvolvido ao
longo de 15 anos em
estreitíssima relação
com o mercado”

É um mundo muito
diferente lidar com
planejamento
operacional,
definição de
objetivos e missão,
reuniões de controle”

Queremos formar
pessoas com
repertório para
participar do
comando de
empresas, sem
deixar de ser
jornalistas”

❛❛

● CarlosAlbertoDiFranco
DiretordoMasterem
JornalismodoIICS

❛❛

● AlbertoDines
CriadordositeObservatório
daImprensa

❛❛

❛❛

● EugênioBucci
Diretordanovapós-graduação
emJornalismodaESPM

Anova
criação
deCivita

● ThomazSoutoCorrêa
ConsultordoGrupoAbril

RobertoCivita
PresidentedoConselhode

AdministraçãodoGrupoAbril

Marta Gleich, de 48 anos,
que atualmente é diretora de
internet do grupo de gaúcho
RBS, fez parte da primeira
turma do Master em Jornalis-
mo. “É interessante, porque
o curso traz a questão da ges-
tão formatada para uma em-
presa de comunicação.”

● Pós-Graduação em Jornalismo Com Ênfase em Direção Editorial
● Público-alvo Jornalistas em meio de carreira – o ideal é ter por volta de
10 anos de experiência ● Duração Março a novembro ● Carga horária
Uma semana por mês, de 2ª a 6ª-feiras, das 8 às 18 h ● Seleção Análise
de currículos e entrevistas ● Investimento R$ 27 mil à vista ou R$ 29,7
mil em 18 parcelas de R$ 1.650 ● Telefones São Paulo (11) 5081-8225;
Rio (21) 2216-2002; Porto Alegre (51) 3218-1300 ● Site
www.espm.br/posjornalismo ● E-mail: candidato@espm.br
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Redação
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New York
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ícone do
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Veja íntegra de entrevistas de
Eugênio Bucci, Roberto Civita,
Thomaz Souto Corrêa,
Carlos Eduardo Lins da Silva
e Alberto Dines no
estadao.com.br/educacao
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