
Quando era garoto, o jornalista, poeta e publicitário José Whi-
taker Penteado Filho, presidente da ESPM, criou seu próprio jor-
nal e o batizou de 0 Mundo. Título pretensioso, ele admite, mas 
a iniciativa já confirmava seu jeito para a comunicação. O jornal 
amador não era apenas um indício da frutífera intimidade com 
as palavras, mas o reflexo do exemplo vindo da relação de seu 
pai com o rádio. Certas relações começam cedo e ditam uma 
vida inteira. "Para se comunicar, você precisa dominar os có-
digos da comunicação. Então não importa em que plataforma 
você vai comunicar, mas de que maneira vai comunicar", diz. 

Sua carreira no domínio de tais códigos teve início no de-
partamento de marketing da Nestlé norte-americana, na qual 
ficou por quatro anos. De volta ao Brasil, atuou na área de 
produtos da antiga Refinações de Milho Brasil, posteriormen-
te comprada pela Unilever. Na área de ensino, Whitaker es-
teve entre os primeiros professores da Escola de Propaganda 
do Museu de Arte de São Paulo, criada em 1951 e que contava 
com profissionais voluntários para ministrar as aulas. 

Whitaker também ajudou a fundar e dirigir o campus do 
Rio de Janeiro da ESPM e hoje, como presidente da institui-
ção sexagenária, reconhece o tamanho de sua responsabi-
lidade: conduzir a maior escola de comunicação do país, 
que já conta com mais de 17 mil alunos espalhados por São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. "Uma escola de 60 anos 
pode ser uma escola antiga ensinando coisas velhas. E te-
mos que dizer que nossa história é séria, que estamos sem-
pre na vanguarda e isso não se diz em um anúncio. É uma 
questão de ser, ou seja, ter credibilidade", explica. 

Ao CdM, Whitaker fala sobre os desafios da entidade que 
chega aos 60 anos com o cuidado e o desafio de não misturar 
os conceitos de experiência com ser ultrapassada, buscando 
a inovação sem perder o foco em formar comunicadores es-
pecializados em gestão. A ut
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CADERNO DE MÍDIA - Como era o 
mercado quando surgiu a ESPM? 
José Roberto Whitaker - Naquela 
época não havia no Brasil nenhu-
ma faculdade de comunicação. A 
ESPM era uma instituição particu-
lar que dava um curso de dois anos 
para formar publicitários. Ainda não 
existia a referência do profissional 
de propaganda. O publicitário era 
um diletante, um camarada que ti-
nha bons dotes intelectuais e gos-
tava de escrever, mas não era pro-
fissionalizado. Só que, nessa época, 
você também tinha a presença das 
agências multinacionais que chega-
ram a partir de 1936 e começavam a 
se estabelecer aqui. 

O enfoque da escola era alinhar a 
academia ao mercado? 
Existe no Brasil certo conservadoris-
mo. Nossa educação foi subsidiária 
da Europa, especialmente do siste-
ma francês, um sistema livresco com 
pouquíssima prática. Eu tinha vivido 
quatro anos nos Estados Unidos e 
me imbuído de uma forma de ensi-
no bastante diferente, algo que tam-
bém se enquadrava na ESPM, que 
tinha como foco ensinar na prática. 
Só que ainda hoje, por influência das 
universidades públicas, nosso ensi-
no é livresco, formal e acadêmico. 
Pouco voltado para a realidade do 
mercado de trabalho. 

Então a ESPM concentrou seus esfor-
ços na prática? 
Optamos pela prática. Nossa esco-
la havia sido uma das pioneiras de 
comunicação. Uma das primeiras, 
junto com a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e com a Faculdade Cásper 
Libero. Era um Brasil revolucionário, 
o que permanecia era a máxima do 
"quem faz ensina a fazer". Depois 
dos anos 1950, isso aumentou, surgiu 
uma leva de escolas particulares que 
começaram a aparecer. 

Em algum momento houve a necessi-
dade de trazer mais teoria? 

Até o final dos anos 1990, o principal 
defeito da ESPM era justamente ser 
pouco acadêmica. Tínhamos nos en-
volvido tanto com a formação para 
o mercado de trabalho que come-
çamos a ficar atrasados em relação 
a outras instituições no quesito aca-
dêmico. Mas, considerando que "não 
há nada mais prático do que uma 
boa teoria" e que quando você trata 
de ensino está lidando com um corpo 
de conhecimento que aplica ciência 
e técnica, precisa ser bom dos dois 
lados. Foi aí que, a partir de 2001, a 
ESPM passou a ser mais exigente na 
titulação de seus professores e criou 
seu mestrado. Hoje temos um bom 
equilíbrio entre teoria e prática. 

O que representam os 60 anos da 
ESPM? 
Na verdade, 60 anos não querem dizer 
nada. Se estivéssemos na Alemanha 
ou na Bélgica, uma escola de 60 anos 
seria considerada recém-nascida. Já 
aqui no Brasil é diferente. Como somos 
comunicadores e publicitários, apro-
veitamos os 60 anos para dar um 
gancho. Essa questão do tempo é inte-
ressante. Uma escola de 60 anos pode 
ser uma escola antiga ensinando coi-
sas velhas. E temos que dizer que 
nossa história é séria, que estamos 
sempre na vanguarda e isso não se diz 
em um anúncio. É uma questão de ser, 
ou seja, ter credibilidade. 

Seria aliar passado ao futuro? 
Nós não somos uma escola de tecnolo-
gia. Para nós ela é somente instrumen-
to. De qualquer maneira, nos atua-
lizamos sempre. Nos comunicamos 
com nossos alunos via redes sociais. 
Nossa escola atua no presente de for-

ma contemporânea. Agora eu diria 
que nós somos mais voltados para o 
conteúdo. E esse conteúdo deve ser 
transmitido com emoção. É algo que 
não é temporal, que não está ligado 
a ferramentas, mas é permanente na 
comunicação. O comunicador deve 
saber emocionar. Existem, sim, muitas 
novidades e coisas efêmeras, mas tem 
algo que nos liga aos homens que se 
comunicavam há 25 mil anos. O mais 
importante são as pessoas, o compor-
tamento e a figura do transmissor e a 
do receptor. Independente da parafer-
nália, nós, como instituição, devemos 
nos concentrar no essencial e tomar 
conhecimento do transitório. 

O que as mudanças tecnológicas na co-
municação influenciaram na escola? 
Assistimos nos últimos 30 anos o 
que se pode descrever como uma 
grande explosão tecnológica na área 
das comunicações. Mas, ao mesmo 
tempo, você sempre teve nesse seg-
mento uma projeção da situação 
original que envolve transmissor e 
receptor. De repente, você ficou com 
uma possibilidade muito grande de 
ter milhões de receptores e milhões 
de transmissores. Isso abriu uma 
enorme porta. Só que a natureza 
dessa "comunicação continua mais 
ou menos da mesma forma, não bas-
ta que as pessoas saibam o que está 
acontecendo, é importante que elas 
entendam o que acontece. 

Então a discussão não se restrin-
ge à forma, mas à organização do 
conteúdo? 
Acho que a base prevalece, se você vai 
exercer a profissão de um comunica-
dor no Brasil, então domine o portu-
guês. Para se comunicar, você precisa 
dominar os códigos da comunicação. 
Talvez algum dia, quando todos se co-
municarem por telepatia, já não será 
necessária a linguagem, a escrita pode 
até desaparecer, mas a necessidade 
de dominar a comunicação continua-
rá existindo. Então não importa em 
que plataforma você vai comunicar, 
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mas de que maneira vai comunicar. E, 
para isso, o profissional de comunica-
ção precisa ser bem formado. 

r 

Por que a escola decidiu lançar o 
curso de jornalismo mesmo sem a 
exigência do diploma para o exercí-
cio da profissão? 
A questão da obrigatoriedade do di-
ploma nos trouxe o seguinte insight: 
com diploma ou sem diploma, o mer-
cado de comunicação está crescendo 
e vai demandar profissionais que sai-
bam comunicar. 

O curso é mais focado no mercado 
ou na academia? 
No mercado, mas sob outro ponto de 
vista. Isso em marketing se chama 
posicionamento. Você não vê o mer-
cado ideologicamente, mas de forma 
completa. Mercado é tudo, tudo na so-
ciedade passa pelos bens e serviços e 
pelo processo de compra e venda. Não 
estou entrando no mérito ideológico, 
não vamos discutir capitalismo nem 
comunismo, mas enxergar o mercado 
como a sociedade. Então, nós tínha-
mos uma discussão interna que era 
para onde estávamos indo. Com tanta 
proximidade com o mercado de pro-
paganda e marketing, a escola foi se 
voltando cada vez mais para ser uma 

DEFINITIVAMENTE OS 

COMUNICADORES PRECISAM 

ENTENDER QUE A COMUNICAÇÃO 

É UM PRODUTO COMPRADO POR 

LEITORES E TELESPECTADORES 

escola de negócios, e não era isso que 
queríamos. Eu sempre defendi que o 
nosso negócio é comunicação, algo 
que vem crescendo no mundo inteiro, 
então vamos focar em comunicação. 
Com isso, adotamos a seguinte regra, 
"comunication needs management" e "ma-
nagement needs comunication" [comuni-
cação precisa de gerenciamento e ge-
renciamento precisa de comunicação], 
Nosso nicho é ser uma escola de co-
municação que sabe ensinar gestão. 

É uma questão de desmistificar o 
mercado? 
Nosso objetivo é formar comunica-
dores, redatores, escritores e até ar-
tistas que saibam que se não tiver 
uma boa gestão não terão sucesso no 
mercado. É ter uma noção do merca-
do no sentido positivo. Porque é esse 
o mercado que remunera o profissio-
nal. Definitivamente os comunicado-
res precisam entender que a comu-
nicação é um produto comprado por 
leitores e telespectadores. 

Quais os desafios da escola para o 
futuro? 
Nós devemos estar bem sintonizados 
com todas as grandes escolas de co-
municação do mundo. Devemos nos 
conectar com o que se chama de indús-
tria criativa. Essa sempre foi nossa ma-
téria-prima, a criatividade. E queremos 
estimular cada vez mais isso. Entre os 
nossos projetos, temos um entendi-
mento com o Masp para lançarmos 
uma escola conveniada, pois vemos 
que temos muito mais o que aprender 
com as grandes instituições de arte no 
mundo do que com as escolas de negó-
cio. O desenvolvimento da criatividade 
e a capacidade de percepção emocional 
são cada vez mais importantes nesse 
mundo tão universalizado. 

Há, até mesmo, o objetivo de valori-
zar a cultura brasileira? 
Somos uma escola brasileira e temos 
como obrigação conhecer profunda-
mente nossa alma e nossa cultura. 
Nossos alunos eventualmente podem 
seguir uma carreira no exterior, mas é 
importante que ele leve essa carga de 
identidade com seu país. Muitos dizem 
que o Brasil é a bola da vez, e eu acredito 
nisso. Mas não podemos ignorar o que 
acontece no resto do mundo. E temos de 
dar importância a nossa identidade. • 
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mas de que maneira vai comunicar. E, 
para isso, o profissional de comunica-
ção precisa ser bem formado. 

Por que a escola decidiu lançar o 
curso de jornalismo mesmo sem a 
exigência do diploma para o exercí-
cio da profissão? 
A questão da obrigatoriedade do di-
ploma nos trouxe o seguinte insight: 
com diploma ou sem diploma, o mer-
cado de comunicação está crescendo 
e vai demandar profissionais que sai-
bam comunicar. 

O curso é mais focado no mercado 
ou na academia? 
No mercado, mas sob outro ponto de 
vista. Isso em marketing se chama 
posicionamento. Você não vê o mer-
cado ideologicamente, mas de forma 
completa. Mercado é tudo, tudo na so-
ciedade passa pelos bens e serviços e 
pelo processo de compra e venda. Não 
estou entrando no mérito ideológico, 
não vamos discutir capitalismo nem 
comunismo, mas enxergar o mercado 
como a sociedade. Então, nós tínha-
mos uma discussão interna que era 
para onde estávamos indo. Com tanta 
proximidade com o mercado de pro-
paganda e marketing, a escola foi se 
voltando cada vez mais para ser uma 
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"comunication needs management" e "ma-
nagement needs comunication" [comuni-
cação precisa de gerenciamento e ge-
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Nosso nicho é ser uma escola de co-
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mercado. É ter uma noção do merca-
do no sentido positivo. Porque é esse 
o mercado que remunera o profissio-
nal. Definitivamente os comunicado-
res precisam entender que a comu-
nicação é um produto comprado por 
leitores e telespectadores. 

Quais os desafios da escola para o 
futuro? 
Nós devemos estar bem sintonizados 
com todas as grandes escolas de co-
municação do mundo. Devemos nos 
conectar com o que se chama de indús-
tria criativa. Essa sempre foi nossa ma-
téria-prima, a criatividade. E queremos 
estimular cada vez mais isso. Entre os 
nossos projetos, temos um entendi-
mento com o Masp para lançarmos 
uma escola conveniada, pois vemos 
que temos muito mais o que aprender 
com as grandes instituições de arte no 
mundo do que com as escolas de negó-
cio. O desenvolvimento da criatividade 
e a capacidade de percepção emocional 
são cada vez mais importantes nesse 
mundo tão universalizado. 

Há, até mesmo, o objetivo de valori-
zar a cultura brasileira? 
Somos uma escola brasileira e temos 
como obrigação conhecer profunda-
mente nossa alma e nossa cultura. 
Nossos alunos eventualmente podem 
seguir uma carreira no exterior, mas é 
importante que ele leve essa carga de 
identidade com seu país. Muitos dizem 
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nisso. Mas não podemos ignorar o que 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 277, abr. 2012. Caderno de Mídia, ano 2, n. 34, p. 2-4, abr. 2012.




