
O"mercado mais amplo" citado por Janaina Lucht 
está na internet, na indústria, no comércio, em 

entidades, enfim, em todos os lugares. São "caminhos 
alternativos", diz o diretor do curso de Jornalismo da Fa-
mecos (Faculdade dos Meios de Comunicação Social da 
PUC-RS), Vitor Necchi, "o mercado é uma instância im
portante, mas não podemos ficar reféns dele. Estamos 
formando alunos empreendedores, que projetam suas 
carreiras e alguns nem cogitam de trabalhar nas gran
des empresas". 
O que as faculdades estão ensinando para esses alu
nos? "Temos cadeiras de administração em jornalismo, 
jornalismo especializado, assessoria em comunicação", 
explica Vitor Necchi. Janaina lembra que "a comunica
ção corporativa é cada vez mais procurada, até agên
cias de publicidade estão procurando jornalistas". A 
ESPM dividiu seu currículo em quatro eixos disciplina
res: Humanas,Técnicas, Comunicação com o Mercado e 
Comunicação Corporativa. "Esses dois últimos", explica 
Janaina Lucht, "têm disciplinas como gestão de pes
soas, marketing, gestão de marcas e a Comunicação 
Corporativa, que trata de instituições públicas, geren
ciamento de crise, assessoria de imprensa". 
Mas essa ainda não é uma tendência, alerta o jornalista 
Sérgio Gadini, presidente do Fórum Nacional de Profes
sores de Jornalismo: "O problema maior é que muitos 
cursos de graduação em Jornalismo ainda acreditam 
que é mais fácil formar, apenas, para um mercado tra
dicional em crise (grandes grupos, jornais impressos ou 
redes de TV, por exemplo), esquecendo que uma mu
dança silenciosa, que envolve redistribuição de renda e 
opção de consumo, sugere demandas sociais latentes 
também em Jornalismo!". 
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Acompanhar a trajetória do professor Tibério Vargas Ra
mos é quase a mesma coisa que acompanhar a história 
do ensino de jornalismo no Estado nas últimas décadas. 
Hoje, ele senta-se à frente de uma tela de computador, 
seus alunos têm máquinas iguais, mas muita coisa mu
dou. "A tecnologia veio a favor do jornalismo, abreviou 
etapas, facilitou mas trouxe mais responsabilidade." 
Quando ele começou a lecionar, em 1977, era repórter 
da Folha da Tarde, um vespertino da Caldas Júnior, não 
se falava em computador pessoal ou em informatização 
nas redações. Ensinar era relatar a própria experiência 
aos alunos, explicar o que era lide, cartola, regras de títu
lo, posturas em entrevistas, diferenças entre impressos e 
suas periodicidades (o texto de um diário, de um sema
nário), rádio e TV. Mas a tecnologia começou a mudar 
nos anos 80 e influenciar profundamente a prática e o 
ensino. Primeiro, nas oficinas, depois, nas redações. Su
miram as laudas, os negativos, as provas e alguns profis
sionais: copidesque na redação, compositor na oficina. 
Tibério Ramos lembra bem: "Quando vieram as novas 
tecnologias houve uma inquietação: o que vamos ensi
nar? Mudou-se o currículo. Mas o ensino do jornalismo 
tem que se centrar no conteúdo, se ficar preocupado 
com a tecnologia vai mudar o currículo a cada mês". 
Vitor Necchi, que dirige o curso de Jornalismo da Fame-
cos, compara: "Historicamente, o currículo de jornalismo 
privilegiou o diálogo com os suportes, telejornalismo, 
fotos, impressos, etc, mas agora se procura aprofundar 
o entendimento do que é notícia, ética, apuração dos fa
tos. Em consequência, como processar o conteúdo nos 
diferentes suportes". 

Os computadores e as máquinas fotográficas digitais 
estão nas salas de aula e a maioria dos alunos já vem sa
bendo operar tudo isso. Ou quase, testemunha Tibério: 
"A gente tem que ensinar a escrever bem tecnicamen
te". Ao tempo dele, fazer curso de datilografia, que era 

aprender a digitar utilizando todos os dedos de cada 
mão, paralelo ao segundo ciclo era comum. Passou esse 
tempo, constatou: "Hoje, os alunos não sabem o lugar 
das letras no teclado. É preciso explicar que o travessão 
não é o mesmo sinal gráfico do hífen. Em compensação, 
corrigir um texto no computador é quase lúdico, é bom". 
Para diagramar, a mesma coisa: "A gente vê toda a pági
na na tela, coloca os textos, não precisa calcular". 
Praticar muito é outra prioridade das faculdades. Na 
PUC, alunos do último semestre fazem um jornal impres
so, em outros semestres, produzem um boletim sema
nal interno, o site "Eu sou Famecos", e também realizam 
reportagens de rádio e televisão. "Lançamos a primeira 
revista digital há dez anos, a Cyberfam" conta Necchi, e 
completa: "Fizemos várias mudanças no laboratório, in
centivando um novo modelo de fazer jornalismo". 
A ESPM-RS incentiva atividades paralelas e gratuitas, diz 
Janaina Lucht:"Já no segundo semestre os alunos estão 
redigindo, fazendo entrevistas de rádio e televisão". 
O curso se iniciou este ano e já teve gente cobrindo o 
TEDx Laçador, realizado no início de abril. Os alunos são 
os responsáveis pelo Portal de Jornalismo. "Montamos 
uma grade com 700 horas de aula a mais que a concor-
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rência" garante Janaina, "são seis períodos diários". 
A ESPM utilizou sua tradição em propaganda, marketing 
e administração (foi fundada em 1951, em São Paulo) 
para encorpar o currículo de jornalismo, mas "o núcleo 
de cadeiras humanistas é bastante grande, maior que 
os outros", diz Janaina Lucht. Além das clássicas teorias 
da comunicação, redação, edição, etc, estão presentes 
ciência política, geoeconomia internacional, filosofia, 
todas lecionadas por quem está trabalhando: "Nossos 
professores mostram a necessidade real. A professora de 
microeconomia é uma economista, Antônio Henriques é 
professor de filosofia e autor de vários livros. Muitos são 
editores da Zero Hora. Os professores têm titulação e um 
pé no mercado". 
Para Necchi, a universidade não pode ser passiva: "Tam
bém devemos provocar o mercado", o que significa 
formar profissionais capazes de questionar constante
mente o próprio jornalismo e buscar outras alternativas 
profissionais. 
Para o professor Tibério Ramos, o básico continua valen
do:"É uma profissão que tem 400 anos, e nesse tempo 
construímos nossas regras e princípios, como limpe
za de texto, objetividade, distanciamento. O texto não 
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Oprimeiro curso de jornalismo no Brasil foi a faculda
de Cásper Libero (SP), em 1947. Mas já em 1918, 

durante o I Congresso Brasileiro de Jornalistas, no Rio 
de Janeiro, aconteceu a primeira manifestação em de
fesa de um curso superior para formar jornalistas. Hoje, 
são 1.300 cursos de Comunicação Social no Brasil, 370 
especificamente de jornalismo. Além da graduação, 
existem 40 programas de pós-graduação em comuni
cação no Brasil. 
O currículo mínimo já passou por mudanças desde a 
oficialização do primeiro, de 1961, e atualmente é o 
seguinte: Realidade Socioeconômica Brasileira; Histó
ria da Comunicação; História do Jornalismo; Técnica de 
Reportagem; Técnica de Redação; Diagramação; Radio-
jornalismo; Telejomalismo; Jornal Laboratório; Projeto 
Experimental em Jornalismo; Ciberjornalismo. 
O Fórum de Professores de Jornalismo defende currí
culos mais específicos para cada uma das áreas da co
municação. Do jeito que está agora, diz o presidente da 
entidade, na mesma cidade pode haver um curso que 
ensine o básico e outro que tenha laboratórios, pesqui
sa, extensão e quadro docente mais qualificado. A dife
rença entre os formados é que "o profissional formado 
na escola com estrutura básica terá outra visão do cam
po profissional, pelas próprias limitações do ensino, que 
dificultam experimentar ou pensar outras expressões e 
formatos editoriais". 

Em 17 de junho de 2009, o STF caçou a obrigato
riedade do diploma universitário para exercício 
do jornalismo, imposta por decreto-lei de 1969. 
Desde então, os jornalistas pressionam o Congres
so Nacional para aprovar emenda constitucional 
requerendo o retorno do diploma (ver entrevista 
com deputado federal Paulo Pimenta - página 16). 
Mas o fim do diploma obrigatório não representou 
o fim dos cursos. A ESPM lançou sua faculdade 
acreditando que a formação qualificada garante 
trabalho e apostando manter sua média histórica 
(nas faculdades de propaganda, marketing e ad
ministração) de empregar 90% dos formados. "Os 
grandes jornais brasileiros estão anunciando que 
vão contratar apenas diplomados", diz Vitor Nec-
chi, coordenador de Jornalismo da PUC-RS, "por 
que os cursos são referência para empregabilida-
de? Pela sua qualidade", assegura. 
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Text Box
Fonte: Press, Porto Alegre, ano 15, n. 133, p. 11-14, 2011.




