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m 2008, o então ministro da Educação 
Fernando Haddad propôs a criação de 
uma comissão para revisar as diretrizes 
curriculares do curso de jornalismo. 
Justificou, à época, dizendo que a pro-

fissão é "fundamental para o sistema democrático", 
assim como a medicina, o direito e a pedagogia. A 
iniciativa sinalizava o que muitos já sabiam: a exi-
gência do diploma para o exercício da profissão 
estava em crise, evidenciada meses depois pela 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de pôr 
fim à obrigatoriedade, por 8 votos a 1. 

Entre os juízes, falou-se muito da exigência 
como resquício do período militar, que assim 
restringia o campo da livre expressão, até formu-
lações como a do relator Gilmar Mendes, para 
quem "a formação em jornalismo é importante 
para o preparo técnico e deve continuar nos mol-
des de cursos como o de culinária, moda ou cos-
tura". Portanto, sem a exigência de diploma. 

No ano seguinte, um grupo de oito jornalistas e 
acadêmicos da área, presidido pelo professor e 
pesquisador de jornalismo e colunista de 
IMPRENSA José Marques de Melo, começou os 
trabalhos da comissão, entregues seis meses 
depois. O propósito: estabelecer diretrizes para 
um curso alinhado com a contemporaneidade. 

"Faz quase dois anos que entregamos a proposta 
ao Conselho Nacional de Educação [CNE], e não 
saiu nada até agora", comenta Melo. Segundo a 
assessoria do órgão, a proposta está sendo discuti-
da pela Câmara de Educação Superior (CES) — 
braço do CNE —, e não há previsão de conclusão. 

Considerando temas como a especificidade do 
jornalismo em relação à comunicação social, a 
atualização digital, a dinâmica ideal entre teoria 
e prática, a regionalização do ensino, entre 
outros, a proposta visa nortear os mais de 300 
cursos de jornalismo do país, pela pergunta fun-
damental: que curso de jornalismo será constru-
ído para as próximas gerações? 

CORRIDA DIGITAL 
No contexto do ensino, a mensagem dos novos 

tempos parece clara: a revolução digital não 
implica a simples inclusão de uma disciplina ou 
outra ligada ao jornalismo digital na grade curri-
cular. A internet não é apenas uma mídia a mais, 
mas a que reordenou todas as outras. 

"Há cursos fazendo essa atualização de forma 
desorientada, pontual. Mas, hoje, a espinha dor-
sal do curso tem de ser a internet. Um portal 

multimídia deve ser a base, e todas as mídias 
devem ser trabalhadas em função dele", afirma 
Eduardo Meditsch, professor da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e membro do 
grupo das novas diretrizes. 

Tal desafio já tem alçado profissionais da área 
digital à coordenação dos cursos. Uma das pre-
ocupações centrais da coordenadora de jornalis-
mo da Faculdade Cásper Libero, Daniela Osvald, 
que ministra a disciplina de Novas Tecnologias 
da Comunicação, é unir as novas ferramentas 
digitais à prática laboratorial. 

Desde 2011, os alunos têm novo órgão labora-
torial, o site hiperlocal "Paulista 900", de cober-
tura restrita à avenida Paulista e região. Entre os 
recursos utilizados está a geolocalização, já pre-
sente nas redes sociais, que faz do layout do 
portal um grande mapa de onde saltam matérias 
relacionadas às localidades geográficas. "No 
momento em que as pessoas agregam sua locali-
zação ao que estão fazendo e com quem estão 
fazendo, isso é uma mina de ouro. É tendência 
também na publicidade", diz Daniela. 

Com a revolução digital em curso, escolas 
menos tradicionais têm a oportunidade de sair na 
frente na aplicação de novos modelos. No Ranking 
Universitário da Folha (RUF) 2012, o curso da 
Universidade Positivo, de Curitiba, aparece em 
segundo lugar. Para a coordenadora Zaclis Veiga, 
o grande diferencial também passa pela união de 
atividade prática com convergência. Além da TV 
e rádio internas, os alunos desfrutam de uma 
raridade: um jornal diário dentro da faculdade. "É 
o único do país. Além do estágio voluntário, o 
aluno pode concorrer a uma das seis vagas remu-
neradas de editores-chefes. Com isso, ele se 
acostuma com a tensão das redações." 

O próximo passo é levar o jornal também para 
o digital como ferramenta de transdisciplinarida-
de e transmídia — diferente de interdisciplinari-
dade e multimídia. Em resumo, não basta diver-
sificar mídias ou disciplinas, mas aumentar a 
influência de cada uma delas sobre a outra. "A 
maioria dos cursos está defasada nessas questões. 
Um dos desafios é trabalhar a cabeça dos profes-
sores, que costumam vir delimitados em seus 
próprios nichos", diz Zaclis. No momento, o 
curso também busca cruzar as disciplinas de jor-
nalismo digital e empreendedorismo. 

Criado em 2010, o curso da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é um dos 
que têm se beneficiado por nascer ainda em meio 
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JORNALISMO: SER OU NÃO SER? 
o pilar central das novas diretrizes é a distin-

ção do curso de jornalismo dos cursos de comu-
nicação social com habilitação em jornalismo. 
"Nossa proposta vem de uma conclusão do pró-
prio MEC de que a comunicação é igual à área da 
saúde, que tem medicina, odontologia, enfer-
magem, fisioterapia, mas são todas profissões 
específicas", diz Meditsch. 

Delimitando mais claramente o que distingue 
o jornalismo de seus coirmãos, a proposta visa, 
assim, valorizar o diploma. A relatoria da pro-
posta, feita pelo conselheiro do CNE, Reynaldo 
Fernandes, concorda com a visão do grupo. 
"Meu parecer é favorável à separação, mas não 
sei se será aprovado. O jornalista possui uma 
identidade própria na sua atuação", diz. 

Meditsch, da UFSC, justifica o bom nome do 
curso em que atua pelo fato de, desde a década de 
1980, a faculdade ter lutado pela formação espe-
cífica de jornalismo. "Muitos dos nossos alunos 
acabam em assessoria de imprensa, comunicação 
corporativa, alguns cineastas, mas eles saíram 
com formação sólida em jornalismo." 

Já é unânime entre os acadêmicos da área que 
formar o aluno de jornalismo para o trabalho de 
redação é ignorar uma enorme fatia do mercado: 
a enxurrada de vagas na comunicação corporativa 
e assessoria de imprensa. "Setenta ou 80% das 
ofertas de estágios aos nossos alunos estão nes-
ses espaços. Muitos estão na Embrapa ou nas 
empresas do Eike Batista, recebendo 1 000 reais 
pelo estágio", comenta Simone, da Rural. 

Apesar de estar entrando apenas no seu terceiro 
ano, o curso da ESPM, de São Paulo, já figura na 

às transformações digitais. Diferentemente do 
que ocorre com os cursos mais antigos, em que 
alterações tendem a ser mais burocráticas, os 
novos têm sido mais ágeis na modernização. 
Segundo a coordenadora Simone Orlando, "o 
curso considera a escrita na web a grande prota-
gonista do processo de ensino". 

O reflexo dessas diretrizes já pode ser sentido 
pelo próprio mercado de trabalho. "Esse ano, 
nos surpreendemos com a qualidade dos candi-
datos da Rural, que não conhecíamos", diz 
Gabriela Canella, analista de RH do programa de 
estagiários do jornal O Globo. Criado em 2009, o 
curso da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) também aposta em projetos de conver-
gência. Na disciplina que ministra, ligada às 
novas tecnologias, a professora Mirna Tonus 
destaca a relevância do ensino de mídias sociais, 
monitoramento de conteúdo na rede e o chama-
do jornalismo de dados. "É a grande tendência, o 
jornalista enquanto minerador, não só de núme-
ros, gráficos, mas também de conteúdo." 

A Universidade de São Paulo (ECA-USP) dá 
ao aluno a liberdade para cursar qualquer disci-
plina do curso de editoração, entre elas as mais 
recentes, como Design de Livro Digital e Design 
Hipermídia. Há ainda o esforço de, mesmo em 
disciplinas teóricas, trabalhar a convergência 
de mídias. "Na minha disciplina. Ciências da 
Linguagem, a gente não recebe mais nenhum 
papel. Temos um site Wikimedia em que os 
alunos deixam trabalhos com texto, imagem e 
vídeos", explica a professora e chefe do De-
partamento de Jornalismo e Editoração da ECA-
USP, Mayra Rodrigues Gomes. 
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primeira colocação ao lado de outros cursos no 
RUF. Além dos núcleos técnicos e humanísticos, 
destaca-se a grande quantidade de disciplinas vol-
tadas à comunicação corporativa (oito, ao todo) e 
comunicação com o mercado (12). "É um marketing 
voltado para empresas jornalísticas. Além disso, 
são intercalados desde o primeiro semestre", 
explica a coordenadora Maria Elisabete Antonioli. 

O dilema de considerar ou não a área uma ver-
tente do jornalismo ainda divide opiniões no 
meio acadêmico; no entanto, nenhum curso cogi-
ta ignorar a demanda. "Particularmente, não con-
sidero a assessoria de impressa uma função pri-
vativa de jornalismo. Mas, se a pessoa tiver uma 
formação de jornalismo, o trabalho dela terá uma 
confiabilidade muito maior", diz Carlos Alberto 
Zanotti, professor do curso da PUC Campinas. 

A NOTA É... 
Quando questionados sobre o nível de preparo 

dos universitários chegados às redações, a maio-
ria dos programas de treinamento dos grandes 
veículos diz que sobra familiaridade com as novas 
mídias, enquanto rareiam a boa escrita, a baga-
gem cultural e a habilidade em criar pautas [veja 
box "E os alunos?", na pág. 55]. 

Para o jornalista e colunista do R7, Marco 
Antonio Araujo, que coordenou o curso da Cásper 
Libero entre 1997 e 2002, um dos grandes peca-
dos das academias de jornalismo é a fraca avalia-
ção dos alunos. "Ninguém avalia. Reprovação é 
uma palavra que ofende, 'coisa de fascista', mas 
na minha época até 30% dos TCCs chegavam a 
ser reprovados", argumenta, ressaltando que o 
curso era então considerado o melhor do país. 

Na opinião de Zanotti, o problema, de fato, 
existe, mas deve-se considerar o outro lado da 

moeda: a responsabilidade dos discentes com a 
própria formação. "Também não adianta só o 
professor aumentar o rigor. Ele fala, mas isso não 
reverbera nos alunos. Não vejo o aluno engajado 
no seu processo de formação. Outra coisa é que a 
universidade não pode ensinar tudo, ela é apenas 
um momento da formação." 

Para José Marques de Melo, uma saída para pre-
encher as lacunas conceituais e técnicas dos dis-
centes seria construir o curso com base nas pró-
prias carências que a turma apresenta. "Por exem-
plo, se você tem uma região em que as pessoas que 
entram no vestibular têm uma boa base de econo-
mia e sociologia, você não precisa repetir essa área 
no curso. Passa para outras áreas do conhecimen-
to. No próprio vestibular, você avalia isso." 

A Universidade Positivo tem estratégia inte-
ressante para o problema. Anualmente, antes do 
início das aulas, um grupo de professores fica 
responsável por consultar o mercado a respeito 
do desempenho dos alunos do curso. "Assim, 
ficamos sabendo que nossos alunos estão muito 
preparados em algumas áreas e com dificuldades 
em outras", conta a professora Zaclis. 

Entre tantos desafios pela frente, os cursos 
aguardam agora a definição das novas diretrizes. 
Segundo Melo, o documento se diferencia dos 
anteriores por apontar as necessidades do jorna-
lismo atual, sem definir um currículo mínimo. O 
atraso, porém, tem deixado muitos cursos em 
uma espécie de limbo. "Ficamos com medo, 
pois, se fizermos as mudanças agora, pode ser 
que tenhamos de fazer outras quando houver a 
definição das novas diretrizes, o que complicaria 
o currículo", explica Mirna, da UFU. 

*Com Jéss ica Oliveira 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 287, p. 52-56, mar. 2013.




