
EVENTOS RECENTES, INCLUINDO A Pri

mavera Árabe, o surgimento do jorna
lismo cidadão (da expressão citizen 
journalistri), o crescimento das infra-
estruturas digitais, o predomínio das 
redes sociais etc, parecem ter prepa
rado o cenário para uma análise mun
dial da necessidade de mais e melho
res jornalistas - bem instruídos, dedi
cados ao serviço público, comprome
tidos com a ética, a legitimidade e a 
transparência e antenados com as téc
nicas mais modernas de jornalismo. 

Em outras palavras, o momento 
parece certo para o aparecimento de 
cursos superiores de jornalismo em 
universidades ao redor do mundo. 

Apesar dos esforços de defensores 
dedicados, o progresso continua lento, 
hesitante e imprevisível. Surpreen
dentemente, a formação em jorna
lismo nunca se encaixou conforta
velmente em nenhum dos três prin
cipais pilares de constituição de cur
sos superiores. 

Muitas universidades rejeitaram, 
modificaram ou atrasaram o estabele
cimento de uma escola de jornalismo 
- especialmente nos níveis de gradu
ação e pós-graduação. Por exemplo, 
Harvard e Yale recusaram a oferta de 
Joseph Pulitzer para fundar uma escola 
e prêmios de jornalismo, antes de ele 
procurar a Columbia - que o fez espe

rar quase seis anos antes de aceitar, 
sem muita motivação, a sua proposta. 

Cem anos depois, o sucesso da 
Escola de Jornalismo (Graduate School 
of Journalism) e dos prêmios Pulitzer 
tende a obscurecer a dificuldade de 
seu nascimento. Muitas universidades 
europeias mantêm esse preconceito e 
se recusam a aceitar o jornalismo como 
um campo de estudo "digno". 

Hoje, ao redor de todo o globo, 
defensores dos cursos superiores de 
jornalismo ainda encaram um muro 
de indiferença (às vezes franca hos
tilidade) ou regulamentos acadêmi
cos difíceis de superar. Além disso, é 
claro, há alguns países, notadamente 
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a China, que estabeleceram com entu
siasmo uma grande variedade de pro
gramas de "jornalismo", sem permi
tirem a seus cidadãos ou estudantes 
de jornalismo atuar livremente fora 
do regime pesadamente regulado ou 
censurado da liderança política. 

E sabido, obviamente, que muitos 
veículos de comunicação e jornalistas 
profissionais se mantêm, na melhor 
das hipóteses, ambivalentes quanto ao 
ensino de jornalismo. Alguns o con
sideram desnecessário, outros enca
ram o assunto como um desvio em 
relação ao estudo de outra matéria 
em profundidade. 

Uns poucos - especialmente aque

les profissionais que atuam em eco
nomias em desenvolvimento, como 
Argentina, Brasil e índia, ou países 
com sistemas de mídia recentemente 
liberados de regulação - agarram-se 
à crença de que o jornalismo profis
sional pode ser "aprendido no tra
balho", mesmo que seus sistemas de 
mídia sofram com a escassez de mode
los de conduta e técnicas modernas 
em suas redações. Em outras pala
vras, "aprender no trabalho" é uma 
receita para repetir as mesmas prá
ticas ruins e hábitos de um sistema 
de mídia fraco. 

O terceiro componente que cos
tuma impedir o desenvolvimento do 

ensino do jornalismo está relacionado 
à burocracia da educação superior, que 
talvez não seja contra o conceito, per 
se, mas não tem a visão de futuro, a 
flexibilidade ou a firmeza para apoiar 
uma escola de jornalismo que não se 
pareça com um departamento uni
versi tár io clássico, como de litera
tura, economia ou história. 

Dessa maneira, em países tão diver
sos quanto Jordânia (onde o Inst i
tuto Jordaniano de Mídia foi aberto 
em 2010), Quênia (Universidade Aga 
Khan), Butão (a Universidade Real do 
Butão) e Kuait, o Ministério da Educa
ção (ou Comissão de Educação Supe
rior) tem grande dificuldade de enten-
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der e apoiar um modelo para a escola 
de jornalismo que requeira membros 
docentes com experiência profissio
nal, em vez de puramente acadêmica. 

De forma similar, as políticas das 
escolas de jornalismo para contra
tação e promoção de membros para 
esse departamento, ingresso de alu
nos, avaliação do trabalho estudantil, 
o equilíbrio entre aulas expositivas e 
trabalho de campo - mesmo as cre
denciais e expertise do diretor - são 
diferentes da maioria na universi
dade, e não se encaixam facilmente em 
padrões nacionais para outros tipos 
de educação superior. 

O ensino do jornalismo é caro, tanto 
para oferecer quanto para receber 
educação profissionalizante. Requer 
muitas ins ta lações e equipamen
tos, para que os alunos possam fazer 
reportagens e publicá-las, além de 
uma equipe técnica para dar suporte 
ao empreendimento. Estudantes de 
jornalismo frequentemente solicitam 
bolsas extras e ajuda financeira para 
contrabalançar o custo de tecnolo
gias pessoais, assim como os salários 
relativamente baixos que são pagos 
mesmo a profissionais bem-sucedidos. 

Membros do corpo docente com 
experiência profissional, incluindo 
professores de outras regiões, t êm 
de ser recrutados (normalmente não 

há uma variedade de profissionais 
modernos, talentosos e disponíveis 
para lecionar em escolas de nível supe
rior). E, pelo fato de eles serem relati
vamente raros, precisam ganhar mais 
do que muitos outros acadêmicos. E, 
às vezes, até receber incentivos para 
ir morar mais próximo do local das 
aulas e, assim, continuar na faculdade. 

Então, com tantos obstáculos e opo
nentes entrincheirados, como as novas 
escolas de jornalismo estão criando 
valor para elas mesmas, para seus 
estudantes e para a sociedade? 

Singularidade 

A resposta pode ser encontrada em 
várias interpretações de uma única 
palavra: "singularidade". Isso permite 
o estabelecimento de pequenas esco
las, especializadas somente em jor
nalismo, em vez de incluir os meios 
de comunicação de massa, relações 
públicas, comunicação corporativa 
ou outros setores de mídia. Requer a 
escolha da educação não superior ou 
(preferencialmente) superior. 

T a m b é m exempl i f ica valores 
in t r ínsecos muito específicos que 
não podem ser copiados em outras 
escolas na região. Então, por exem
plo, o Instituto Jordaniano de Mídia 
ensina jornalismo profissional em 

árabe. Já a Universidade Aga Khan 
está sendo pioneira em um centro 
de estudo de casos em jornalismo 
no leste da Africa, enquanto o pro
grama que emerge no Kuait será atre
lado ao grupo de mídia al-Watan. E 
o programa do Butão irá inaugurar o 
aprendizado digital no país. 

As escolas de jornalismo do futuro 
- e aqueles que regulam, gerenciam 
e participam delas - devem se dedi
car a uma filosofia de educação que 
reconheça como finalidade última da 
escola aprimorar a democracia por 
meio do livre fluxo de informações 
e notícias interessantes, precisas e 
importantes. 

Ensinar alunos é apenas um método 
para atingir a meta, e não deveria ser 
confundido com ela. Jornalistas atuam 
como "tradutores" entre o público e 
o governo. Essas novas escolas ajuda
rão a preencher a lacuna entre a aca
demia e as organizações jornalíst i
cas. Talvez somente então esses ato
res vão fornecer o apoio que elas (as 
escolas) merecem. 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 12-14, jan./ fev./ mar. 2013.




