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de jornal, revista ou emissora de TV, mas também 
um desejo uníssono de ajudar, de alguma forma, 
a mudar o mundo e o rumo dos acontecimentos. 
Esse é quase um retrato de muitos dos 70 mil 
estudantes matriculados nos cerca de 370 cursos 
de graduação em jornalismo, às vésperas de entrar 
ou no início da faculdade. 

Claro que muito desse sonho inicial se esvai 
logo no início do curso. E pouco resta ao final 
dos quatro anos de universidade. Mas, mesmo 
com a queda da obrigatoriedade do diploma para 
o execício da profissão, por meio de decisão do 
Superior Tribunal Federal (STF), em 2009, dife-
rentemente do profetizado no impacto da deci-
são, a procura pela graduação em jornalismo se 
mantem firme e forte. E os sonhos e objetivos 
dos estudantes também. 

Neste mês, em que se comemora o "Dia do 
Jornalista", IMPRENSA ouviu estudantes de 
diversas partes do Brasil, bem como profissionais 
experimentados, buscando traçar o mercado vis-
lumbrado por eles e as necessidades que este 
mesmo mercado acredita serem indispensaveis 
para que tenham uma boa atuagao. Os veteranos 
concordam que o perfil dos jornalistas mudou e 
que os profissionais devem estar cada vez mais 
atentos as transformações do mundo, mas que os 
preceitos basicos da reportagem ainda organizam 
a atividade diaria dos jornalistas. 

P R I M E I R O S P A S S O S 
"Era muito bom em redação" ou "sempre gos-

tei de falar e me comunicar", "sempre quis mos-
trar a verdade dos fatos" e "sempre gostei da 
ideia de ter um dever com a sociedade" sao 
frases comuns de estudantes que acabaram de 
ingressar na faculdade, mas, para ser aquele que 
"faz a diferença", e necessário muito mais que 
jogo de cintura, precisa ter uma dose muito 
grande de cultura e bom investimento em for-
mação, além dos muros da faculdade. 

"No 1° ano, quando entrei, nao tinha muita 
noção do que ia encontrar aqui, mas percebi que 
e um curso muito teorico, com grande peso 
nessa parte. A gente vê as duas coisas: a prática, 

que são os laboratórios, e teorias, muitas que 
criticam o jornalismo também. Mas entrei pen-
sando que sairia bem preparado para o mercado. 
A gente tem essa preparação, mas nao tanto 
quanto eu achava. A gente tem que correr muito 
atras, por conta propria", diz Paulo Henrique 
Gadelha, 27 anos, estudante do 4° ano da 
Universidade Federal do Para (UFPA). 

Rosiane Siqueira, aluna do 20 ano da Escola de 
Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de 
Sao Paulo (USP), também justifica sua escolha. 
"Escolhi o jornalismo porque gosto muito das 
palavras, expressões e de como elas podem dizer 
mais do que acreditamos. Desde pequena estudei 
Iínguas e já achava a comunicação algo muito 
legal. No colegio, descobri que adorava escrever. 
Sou muito curiosa, tenho gostos dos mais varia-
dos, de futebol a religião, entao escolhi o jornalis-
mo por poder falar de tudo, de varias formas, e 
criar sensagoes e impressões nas pessoas", diz. 

No entanto, passado o primeiro ano de curso, 
a estudante reconhece que as percepções mudam. 
"Entrei sonhando com sala de redações imensas, 
em chegar a nomes como Willian Bonner ou 
Marcelo Rubens Paiva. A situação de trabalho do 
jornalista nao é fácil, anda muito problemática 
quanto a direitos e legislates. Minha expectati-
va mudou quanto a isso, mas nao se tornou 
inferior, apenas realista." 

Verena Paranhos, aluna do 40 ano da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), também 
reconhece que o idealismo dá lugar a uma visão 
mais pragmática quando o estudante tem conta-
to com o mercado de trabalho. "Com o tempo 
muita coisa mudou e aquela visão idealista, que 
vai mudar o mundo, acabou quando comecei a 
estagiar. Voce ve que o trabalho com foco no 
social e exceção e percebe que na prática a pro-
fissão é rotineira, com as mesmas pautas, fon-
tes. Enfim, que o reporter esta submetido as 
lógicas da empresa." 

Além das alterações na percepção da profis-
são, na redação e nas empresas, outras oportu-
nidades são vislumbradas com o amadurecimen-
to, como aconteceu com Marcelo Grisa, aluno do 
3° ano da Unisinos. "Eu acho que os sonhos vão 
mudando. Quando comecei, tinha uma ideia 
quanto ao rádio, porque já tinha feito trabalho 
com voz. Hoje quero muito poder trabalhar em 
prol do jornalismo de pesquisa, estou indo para 

ma vida sem rotina, com certo 
glamour, presenga garantida nos 
mais variados eventos, influência. 
Um pouquinho de fama, talvez. O 
trabalho frenético em algum gran-
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FOCA EM FORMAÇÃO 
ALUNOS DO TREINAMENTO 
DA FOLHA, EM SÃO PAULO, 
E DO "TALENTO J O R N A L I S M O " , 
NO PARANÁ, DURANTE 
A T I V I D A D E S DOS CURSOS 

um lugar que a metade dos colegas não tem inte-
resse. Quero ser pesquisador, professor, mas, se 
pudesse trabalhar em um grande jornal, revista, 
também seria maravilhoso." 

F O R M A Ç Ã O 
Na avaliação dos veteranos, os jovens precisam 

investir na bagagem cultural, e, se a faculdade é 
o caminho mais curto para este investimento, 
ela não pode ser entendida como única. Sérgio 
Vilas-Boas, jornalista especializado em cultura, 
destacou que as principais qualidades dos jovens, 
hoje, são "agilidade para levantar informações, 
fluência em idiomas, domínio de tecnologias 
diversas e fácil adaptação às frequentes mudan-
ças". Por outro lado, os problemas são "a baixa 
capacidade de interpretar e compreender aconte-
cimentos e a ânsia de compartilhar antes de 
mesmo de tentar digerir", afirmou. 

Um caminho para complementar a formação 
universitária é participar dos cursos de forma-
ção ou treinamento promovidos por empresas 
jornalísticas. Roberto Gazzi, diretor de Desen-
volvimento Editorial do Estado de S. Paulo, 
também responsável pelo Curso Estado de 
Jornalismo, lembra que o treinamento nasceu da 
percepção do mercado de que os jovens que 
vinham da faculdade precisavam conhecer o 
espírito da redação. "Nós encontramos muitos 
jovens qualificados, tanto que a concorrência é 

altíssima, mas sabemos que falta a eles o enten-
dimento da dinâmica do jornalismo", afirmou. 

Carla Miranda, editora de Desenvolvimento 
Editorial do Estado, ex-foca e professora do 
curso, reforça que as aulas são pensadas para 
diminuir o gargalo entre o acadêmico e as reda-
ções, valorizando perfis diferentes. "Há uma 
grande distância entre o que é discutido na uni-
versidade e o que acontece na redação." O Curso 
do Estado começou em 1990, está na 23a edição 
e é reconhecido como Extensão Universitária 
em Jornalismo pela Faculdade de Comunicações 
da Universidade de Navarra (Espanha). 

Ana Esteia de Sousa Pinto, editora de treina-
mento da Folha de S.Paulo entre 1997 e 2012, 
observa que a Folha absorve por volta de 90% 
dos participantes do seu treinamento. Segundo 
ela, não há um perfil específico do candidato, 
pois o jornal não exige formação única. "A única 
coisa que eu falo é que tem qualidades básicas 
que são muito importantes: estar muito bem-
informado, acompanhar o noticiário, conhecer 
bem o veículo ao qual está concorrendo por uma 
vaga, e, se for vaga de texto, tem que dominar 
bem o português, muito bem mesmo." 

A jornalista concorda que a faculdade pode aju-
dar, contudo, não é o único caminho. "Acho que é 
muito importante para quem for trabalhar com 
jornalismo que tenha claro que a responsabilidade 
pela formação é da própria pessoa", afirmou. 
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Fora do eixo Rio-São Paulo, outros jornais 
também oferecem cursos de t re inamento , 
como é o caso dos jornais Gazeta do Povo, 

Jornal de Londrina e Gazeta de Maringá, que 
desenvolvem há sete anos o programa Talento 
Jornalismo. Segundo Maria Sandra Gonçalves, 
diretora de redação dos jornais, o curso evolui 
a cada ano. "Esse ano chegamos muito perto 
do ótimo, em matéria de preparo, com um 
forte conteúdo humanístico." 

N O V A S F R E N T E S , V E L H O S P R E C E I T O S 
É fato que o advento das novas tecnologias — e 

a facilidade que o jovem estudante tem de adap-
tar-se a elas — abre uma nova e promissora 
forma de fazer notícia. No entanto, não substi-
tuem o trabalho de apuração da notícia. "Os 
conceitos básicos do jornalismo não mudaram. 
O cuidado com a apuração norteia o trabalho, 
mas tem muito espaço para profissionais que 
queiram somar às habilidades jornalísticas 
características mais inovadoras trazidas pelas 
novas tecnologias", afirmou Gazzi, do Estadão. 

O professor José Coelho, chefe de departamento 
do curso de jornalismo da USP, observa que a 
profissão não pode se limitar a uma análise tecno-
crata da sua identidade e que compreender a pro-
fissão passa por um compromisso ético. "O jorna-
lista está a serviço da sociedade e o jornalismo não 
é uma profissão burocrática, que muda apenas em 

função das mudanças tecnológicas. Pode parecer 
um pensamento ultrapassado, mas o que seria da 
realidade se não fossem as utopias?" 

Coelho, que participou quando estudante 
dos primeiros debates sobre o diploma, lembra 
que o espírito da regulamentação profissional 
não é reacionário, ao contrário, foi um movi-
mento de defesa de uma profissão que sofria 
os desmandos de uma ditadura. "O jornalismo 
estava ameaçado porque a ditadura tirava seus 
desafetos e colocava os seus defensores. A 
luta pelo diploma é uma luta pela defesa da 
liberdade e da ética no jornalismo", afirmou. 

José Maria Mayrink, vencedor do "Prêmio 
Esso de Jornalismo", relaciona este compro-
misso ético com a prática da reportagem, que 
para ele é o mais importante . "A reportagem é 
essencial para o jornalismo contextualizar os 
acontecimentos sociais. E falo do repórter na 
rua, olhando o acontecimento, conversando 
com as personagens." 

Para ele, as tecnologias são o que são: instru-
mentos. "A internet é como o telefone, é extre-
mamente necessária para checar um dado, confir-
mar uma informação. Mas a diferença quem faz é 
o repórter, que olha para o fato e interpreta o 
acontecimento", afirmou o jornalista, que espera-
va ansioso pela saída, para uma nova pauta. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25 n. 277, p. 36-39, abr 2012.




