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O ensino do jornalismo
nos países da Comunidade
Económica Europeia:
breve estudo tipológico
e crítico
0 ensino do jornalismo surgiu, há um
século, nos Estados Unidos, mas foi sobretudo depois da II Guerra Mundial que se
desenvolveu intensivamente. Em todos os
países, a tendência é para esse ensino se
situar em nível superior e ser, por fim, absorvido pela Universidade. No presente artigo
esboça-se, em primeiro lugar, um breve resumo histórico, efectuando-se depois um estudo tipológico e crítico do ensino do jornalismo tal como se apresenta, em nossos dias,
nos países da Comunidade Económica Europeia.

INTRODUÇÃO
O artigo presente é um breve resumo de um «mémoire» policopiado de 227 páginas apresentado no «Institut Français de
Presse» da Universidade de Paris em Setembro de 1968.
Este «mémoire» trata do Ensino do Jornalismo nos países
da C. E. E. Entendemos por «ensino do jornalismo» ao mesmo
tempo a formação profissional dos jornalistas e a preparação para
a investigação em matéria de informação, no âmbito dos estabelecimentos respectivos, instituidos para este fim. O nosso estudo
exclui portanto todas as outras formas de ensino como seja a
* Diplomado pela Ecole Supérieure de Journalisme, de Lille, e pelo
Institut Français de Presse, da Universidade de Paris. Ex-bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Professor no Curso de Jornalismo do Sindicato
Nacional dos Jornalistas.
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formação «sur le tas», o «aperfeiçoamento» dos jornalistas, o
autodidactismo e os cursos por correspondência.
Distinguimos igualmente a formação dos jornalistas das outras
profissões vizinhas, como «publicidade» e «relações públicas», os
«adidos de imprensa» e os técnicos de «propaganda», embora a
noção de informação englobe, num sentido largo, todas estas
actividades ao mesmo título que o jornalismo propriamente dito.
Limitamos o nosso estudo aos países da C. E. E., não só por serem
mais acessíveis para um estudo individual, do que um inquérito à
escala mundial, mas também em virtude do facto de estes países,
dum mesmo continente, apresentarem semelhanças entre eles, dos
pontos de vista cultural, económico, político, social e jornalístico,
suficientes para que a sua comparação, sob o aspecto preciso que
é o nosso assunto, seja ao mesmo tempo significativa e representativa. O tratado de Roma, só por si, cria aliás entre estes países um
carácter suficientemente comunitário, para que se justifiquem as
nossas limitações geográficas.
Para levar a cabo este estudo, completámos a nossa investigação bibliográfica com um inquérito directo, sob forma
de questionário, e de visitas «in loco», a cinco países e vinte e um
estabelecimentos diferentes. As informações que recolhemos são,
evidentemente, susceptíveis de se desactualizarem, tanto mais que o
ensino do jornalismo está em plena evolução. Ainda no decurso das
nossas visitas tivemos conhecimento de projectos de transformação
em vários estabelecimentos. Deles tomámos nota, sem contudo os
considerarmos no estudo presente. Todas as informações contidas
neste trabalho datam de 1966, à excepção das relativas aos estabelecimentos franceses, que foram actualizadas em 1968. Que os
interessados nos perdoem as faltas de precisão ou mesmo inexactidões, sempre inconvenientes, que podem resultar do desfasamento
entre a documentação fornecida neste trabalho e as mudanças
ocorridas posteriormente ao nosso inquérito.
Somos desculpáveis na medida em que o nosso trabalho não se
limita a uma simples compilação documental. Considerámos o
ensino do jornalismo num dado momento, em cinco países determinados (o Luxemburgo não possui nenhum estabelecimento especial). A nossa intenção era a de verificar se existem pontos comuns
entre os diversos sistemas de ensino do jornalismo no tempo, no
espaço, bem como na forma e no fundo, em número suficiente para
nos autorizar a daí deduzir características constantes. Quer dizer
que procurávamos uma resposta à questão de saber em que consiste a especificidade do ensino do jornalismo.
Nas páginas que se seguem vamos dar, primeiro, um breve
resumo histórico, a seguir um pequeno estudo tipologia), e finalmente algumas considerações críticas sobre o ensino do jornalismo
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tal como ele se apresenta, nos nossos dias, nos países da Comunidade Económica Europeia.

HISTORIA
O ensino do jornalismo é quase centenário 1. Nasceu na América e foi igualmente aí que aprendeu a andar. A Europa seguiu-lhe
o exemplo desde o fim do séc. XIX, e os outros continentes desde
o período de entre as duas Guerras.
A despeito de inúmeros obstáculos, este ensino tem-se desenvolvido quantitativa e qualitativamente: no séc. XIX existiam apenas algumas escolas; a seguir à primeira Guerra Mundial estas
contavam-se por dezenas; depois de 1945, o seu número cifra-se
em algumas centenas. Segundo um documento oficioso da
UNESCO, haveria actualmente 413 escolas2 distribuídas pelo
mundo inteiro. Concomitantemente deu-se um aumento do número
de alunos, professores e investigadores.
Sobretudo depois da última Guerra Mundial, o ensino do jornalismo tem conquistado, quase por todo o lado, direito de cidade nas
universidades. Não é o caso de todos os estabelecimentos, mas em
todos os países a tendência é para o ensino superior. Por outro
lado, a multiplicação das escolas tornou necessária a criação de
organismos de coordenação, primeiro à escala nacional, e em
seguida a nível internacional.
A iniciativa da fundação das Escolas partiu, ora da profissão,
ora da Universidade e por vezes mesmo dos poderes públicos. Os
argumentos enunciados para justificar a criação dos estabelecimentos especializados na formação dos profissionais do jornalismo
têm sido variáveis. Os profissionais vêem no ensino o meio mais
seguro para seleccionar os futuros jornalistas segundo as suas aptidões; para desenvolver neles o sentido da actualidade e o espírito
de crítica; para manter as características duma imprensa nacional
e para responder às necessidades imediatas das empresas. As universidades preocupam-se sobretudo com as responsabilidades sociais dos jornalistas, dada a sua influência sobre a opinião pública.
Os pioneiros do ensino universitário do jornalismo consideram que
a formação técnica deve ser completada pelo estudo científico do
fenómeno informação, assim como pela aquisição de uma cultura
1
Iniciativa tomada em 1869 por Robert E. LEE, general comandante
do Exército Confederado do Sul, depois de ser nomeado presidente do Washington College,
na Virgínia.
2
In «As Escolas de Jornalismo no Mundo», UNESCO, Secção das
Técnicas de Informação, Documento de Trabalho em distribuição limitada,
Novembro de 1965.
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geral. Enfim, cada vez que num país se estabelecia uma ditadura,
a imprensa ficava a cargo do novo poder. Ao mesmo tempo que
novas leis fixavam as responsabilidades civis dos directores das
publicações, eram tomadas medidas para institucionalizar o ensino
do jornalismo.
A evolução do ensino do jornalismo, já em pleno progresso
durante o período de entre as duas guerras, assumiu depois de
1945 uma orientação mais qualitativa que quantitativa. Claro que
o número de estabelecimentos aumentou. Mas a situação actual
caracteriza-se sobretudo por esforços que tendem a consolidar e a
precisar as experiências adquiridas no passado. Esta evolução não
se explica unicamente pela perseverança dos pioneiros. Foi possível
porque certas condições objectivas a favoreceram. Os numerosos
factores de desenvolvimento podem resumir-se em quatro principais: 1) Profissionalização do jornalismo, ela própria consequência da industrialização da imprensa; 2) O desenvolvimento
das ciências sociais em geral; 3) A aproximação entre os profissionais da informação e os professores universitários; 4) A ajuda
directa trazida por organismos internacionais, como a S. D. N., a
O. N. U., a UNESCO e a 1.1. P. No entanto, o ensino do jornalismo
encontra ainda, apesar do seu desenvolvimento, os mesmos obstáculos que o tinham impedido, desde o princípio, de se impor por
todo o lado duma maneira indiscutível, a saber: Qual deve ser a
cultura jornalística? (especialização ou polivalência?) Quem é
competente para ensinar o jornalismo? (profissão ou universidade?) Como proteger o título de jornalista? (profissão aberta ou
acesso limitado por um diploma?). Os critérios do ensino do jornalismo estão longe de ter a unanimidade dos especialistas, pela simples razão que a própria profissão de jornalista ainda não foi
definida com precisão.
Numa segunda parte, que se segue, vamos justamente comparar os vários tipos de ensino actualmente existentes para assim
vermos com mais precisão os critérios sobre que se baseia o ensino
do jornalismo na Comunidade Europeia.
II
ESTUDO TIPOLÕGICO
O estudo tipológico que vamos apresentar nesta segunda parte
baseia-se em três categorias de informações:
— Primeiramente, a literatura fornecida pelos próprios estabelecimentos, sobre eles mesmos (documentos, prospectos, livros da
universidade, artigos de revistas e brochuras várias);
— Em seguida, a análise de um inquérito nosso, feito através
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de um questionário (em 30 questionários enviados recebemos 27
respostas, das quais guardámos 23, pois as outras não correspondiam aos nossos critérios);
— Por fim, os resultados do nosso inquérito «in loco» (visitámos 21 estabelecimentos em 5 países e pudemos discutir pessoalmente com os principais responsáveis do ensino do jornalismo,
acerca das relações entre o ensino, a profissão, a universidade e as
autoridades públicas).
Os 23 estabelecimentos que vamos comparar são os seguintes:
Na Alemanha (R. F.):
1. Institut fiir Publizistik an der Freien Universitát Berlin,
(Berlin Dahlem, Ihne Strasse 28);
2. Institut fúr Politik und Kommunikationswissenschaft,
(Universitát Erlangen/Nurenberg);
3. Institut fiir Publizistik,
(Universitát Gottingen);
4. Institut fiir Zeitungswissenschaft an der Ludwig Maximilians Universitãt Miinchen,
(Amerikahaus, Miinchen);
5. Institut fiir Publizistik an der Westfalischen Wilhelms
Universitát Miinster,
(Domplatz 23, Miinster);
6. Deutsche Journalistenschule,
(Altheimer Eck 3, Miinchen).
Na Bélgica:
7. Université Libre de Bruxelles
(Section de Journalisme);
8. Université Catholique de Louvain
(Departement des Techniques de Diffusion);
9. Rijksuniversiteit te Gent,
(Licentia in de Pers en Communicatiewetenschap) ;
10. Institut pour Journalistes de Belgique,
(4, Petite rue au Beurre, Bruxelles 1);
11. Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales,
(26, bis, Chaussée de Tournai à Ramegnies — Chin).
Na França:
12. Institut Français de Presse de TUniversité
de Paris,
(27, Rue Saint-Guillaume, Paris 7 ème );
13. Licence de Journalisme et Techniques de Tlnformation,
(Université de Strasbourg);
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14. Ecole Supérieure de Journalisme
de Paris.
(44, Rue de Rennes, Paris 6 ème );
15. Centre de Formation des Journalistes,
(29, Rue du Louvre, Paris 2 è m e );
16. Ecole Supérieure de Journalisme de Lille,
(67, Bd. Vauban, Lille).
Na Itália:
17. Scuola Superiore di Giornalismo e Mezzi Audiovisivi,
(Piazza Vechia, 8, Bergamo);
18. Universita Pro-Deo,
(Istituto Superiore di Scienze e Techniche deirOpinionne
Publica, Viale Pola, 12, Roma);
19. Istituto Italiano di Publicismo,
(Universita di Roma, Città Universitária);
20. Corso di Giornalismo Presso TUniversità di Urbino;
21. Istituto Superiore di Giornalismo,
(Universita di Palermo);
22. Centro Sperimentale Italiano di Giornalismo,
(Viale Caldara, 13, Milano).
Nos Países-Baixos:
23. Stichting Instituut Voor Perswetenschap
(604, Keizersgracht, Amsterdam — C).
Comparando estes estabelecimentos nos seus aspectos mais
importantes, como seja os seus estatutos, programas e objectivos,
poderemos proceder a uma classificação tipológica.
1. Tipologia institucional
Segundo os respectivos estatutos, os estabelecimentos são de
três tipos:
— pós-universitários;
— universitários;
— escolas superiores técnicas.
O número de estabelecimentos de cada tipo varia segundo
os países. Qual é o tipo predominante no conjunto? A resposta
aparece no Quadro I.
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O tipo mais frequente no conjunto é o das escolas superiores
técnicas.
Tipologia institucional
QUADRO I

Estatuto-tipo

Alemanha
RF

Bélgica

—

—

PÓS-

-universitário

Universitário

E. S. T.

Total de estabelecimentos

Berlim
Múnster
Lovaina
Gõttingen
I.H.E.C.S.
Munique
Nuremberg

D. J. S.

6

I. J. B.

5

França

I. F. P.

Itália

Países
Baixos

Bergamo

—

2

—

10

Pro Deo
Ur bino
Palermo
Milão

Amsterdão

11

6

1

23

Strasbourj Roma

Lille
Paris
C. F. J.
5

Número

Estabelecimentos por países

NOTA — A admissão dos candidatos ao jornalismo faz-se geralmente a dois níveis:
pós-secundário e pós-universitário. Isto não significa que todos os estabelecimentos exijam
pelo menos um diploma de estudos secundários. Exceptuando as universidades, cada estabelecimento tem as suas próprias condições.
A duração dos estudos varia de 1 a 4 anos e mais de 4 anos no caso dos estabelecimentos pós-universitários. Do ponto de vista pedagógico o problema é de saber quanto
tempo é necessário para se formarem jornalistas. Do ponto de vista económico o problema
é o de se a profissão oferece eu não um número satisfatório de colocações, suficientemente
remuneradas, para amortizar e compensar as despesas.
Quanto ao título académico de aprovação dos estudos e quanto ao estatuto jurídico,
os estabelecimentos encontram o delicado problema de saber como e qual o título que deve
ser concedido, quando nenhum título é exigido para exercer o jornalismo. Os títulos variam
entre o doutoramento e o simples certificado de estudos jornalísticos.

2. Tipologia estrutural

Segundo a natureza e a variedade das matérias ensinadas, o
conteúdo dos estudos é de três tipos: matérias do domínio das
ciências
da informação, aquelas que são do domínio das técnicas
jo7inalísticas e, por fim, as que não entram em nenhuma das duas
categorias citadas e que pertencem, portanto, ao domínio da cultura
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geral. Nem todos os estabelecimentos dão a mesma importância a
estes diferentes tipos de conteúdo. Qual é o tipo de conteúdo predominante em cada país? Qual deles é predominante no conjunto dos
países? Quais são os países que preferem um tipo de conteúdo ao
outro ? O Quadro II traz-nos as respostas.

Matérias predominantes

QUADRO II

Matérias
Itália

Países
Baixos

I. F. P.

Bergamo
Roma

—

9

C. F. J.

Pro Deo

—

3

Lille
Strasbourg
E. S. J.
Paris

Palermo
Urbino
Milão

Amsterdão

11

6

1

23

Alemanha

Bélgica

França

Berlim
Ciências
Múnster
ia Informação Gõttingen
Munique

Lovaina
Gand

Técnicas jorn. D. J. S.

—

I. J. B.
Cultura geral Nuremberg Bruxelas
I.H.E.C.S.
Total de estabelecimentos

6

5

Número

Estabelecimentos por países

5

NOTA — As ciências da informação têm denominações diferentes até dentro do mesmo
país: «Zeitungswissenschaft», «Publizistikswissenschaft», «Kommunikationswissenschaft». «Demodossalogia», «Publicismo», «Techniques de Diffusion Collective», «Communication Sociale»
et «Information Collective» podem traduzir-se umas pelas outras na medida em que todas
designam o conjunto das formas e condições de difusão maciça e regular para o grande
público de todos os elementos de conhecimento de apreciação e cultura. O fenómeno «Opinião
Pública», é a pedra de toque de cada uma das concepções.
As técnicas jornalísticas compreendem a redacção' (reportagem, entrevista, inquérito,
editorial, crítica, «feature», «rewriting») e secretariado (documentação, paginação, rubricas,
crónicas), assim como o conhecimento do equipamento material (tipografia, fotografia, cinematografia, rádio, televisão, etc).
Por cultura geral, entendemos conhecimentos múltiplos e variados em oposição a
conhecimentos múltiplos mas especializados. (É a diferença, por comparação, entre um
Pequeno «Larousse» de 1000 páginas e um dicionário da aviação igualmente de 1000
páginas. Enquanto no primeiro se encontram 10 linhas sobre a aviação, no segundo
há 10 páginas, somente sobre os hélices).

Os estabelecimentos onde as matérias de cultura geral predominam são os mais numerosos.
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3. Tipologia funcional
Conforme a orientação dos estudos, o ensino ministrado pelos
diferentes estabelecimentos é de quatro tipos: formação profissional de jornalistas polivalentes; formação profissional de jornalistas
especializados; formação de jornalistas polivalentes e especializados ; formação de peritos e investigadores em ciências da informação. Qual o tipo de formação predominante dentro de cada país,
e no conjunto dos países? Qual o estatuto e o conteúdo dos programas de estudo dos estabelecimentos que seguem um tal objectivo
e não outro ? Estes dados figuram no Quadro III.
O tipo de formação predominante no conjunto é o da cultura
geral. Predomina sobretudo nas Escolas Superiores Técnicas, mas
existe também nas Universidades; o tipo de formação especializada
predomina nas Universidades e existe nos estabelecimentos pós-universitários; o tipo de formação técnica existe somente nas
Escolas Superiores Técnicas. O tipo de ensino simultaneamente
polivalente e especializado só existe num estabelecimento pós-universitário.
O ensino de tipo especializado
O ensino especializado do
jornalismo só existe ao nivel uni3
versitário, como em Munique
,
e
pós-universitário, como no Instituto Francês de Imprensa4. Este nível elevado parece necessário
para conseguir os objectivos igualmente elevados a que estes estabelecimentos se destinam. (O Instituto Francês de Imprensa tem
por missão formar investigadores, especialistas, peritos e professores em matéria de informação; o seu programa limita-se ao
estudo científico deste fenómeno com exclusão de quaisquer outras
preocupações).
Esta especialização só é possível porque os estudantes possuem
já uma cultura geral adquirida, seja durante os seus estudos universitários, seja numa escola de jornalismo, seja no exercício da
profissão. De facto, o jornalismo figura neste programa como uma
das múltiplas profissões ligadas à informação e unicamente como
um dos inumeráveis aspectos do fenómeno informação. Ele não é
ensinado, de resto, a não ser como matéria de investigação. Os estudantes que se interessem pelo jornalismo propriamente dito, não
aprendem a exercer a profissão, mas sim a conhecê-la na sua estrutura e condições de funcionamento.
Esta especialização poderia ser particularmente conveniente
para aqueles que se destinam ao ensino do jornalismo em estabe3
4
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Ver anexo N.° 1.
Ver anexo N.° 2.

Tipo de formação predominante em cada país, e no conjunto dos países
QUADRO III
Estabelecimentos por países
Tipo de formação

Número

Exemplos
típicos (°)

Itália

Países
Baixos

Roma (U)

—

P.U.=1 I.F.P.
U=7
Munique
E.S.T.=0

Polivalente

Bruxelas (U)
Strasb. (U)
Nuremberg
I.H.E.C.S.
Lille
(E.S.T.)
(E. S. T.)
(U)
Paris (E.S.T.)
[.J.B (E.S.T.)

Palermo
(E. S. T.)
Urbino
(E. S. T.)
Milão
(E. S. T.)

Amsterdão
(E. S. T.)

P.U. = 0
Bruxelas
U=3
Lille
E.S.T.=8

Técnica

D. J. S.
(E. S. T.)

—

C.F.J.(E.S.T.)

Pro Deo
(E. S. T.)

—

P.U.=0
U=0
D. J. S.
E.S.T.=3

Polivalência e especialização

—

—

—

Bergamo
(P. U.)

—

u=o

Total de estabelecimentos

6

6

1

Alemanha

Especializada

Bélgica

França

Berlim (U)
Miinster (U) Lovaina (U)
I.F.P. (P.U.)
Munique (U) Gand (U)
Gotting (U)

U = Universitário; P.U. = Pós-universitário;
(a) Consultar os Anexos deste artigo.

5

5

E.S.T. = Escola Superior

Técnica,

P.U.=1
Bergamo

E.S.T.=0
23

1

6

lecimentos de formação profissional, se a investigação estivesse
efectivamente dirigida neste sentido. Actualmente esta obedece a
uma orientação mais extensiva do que intensiva.
Ao nível universitário, como acontece em Munique, a especialização deve ser entendida como cultura geral especializada. Isto
quer dizer que os estudantes aprendem três especialidades à
escolha, uma principal e duas secundárias, durante pelo menos oito
semestres ou seja, quatro anos de estudos. Ao saírem da Faculdade
são apreciados por conhecerem não só as ciências da informação e
a prática do jornalismo, mas também duas outras especialidades
clássicas directamente utilizáveis numa empresa de informação.
Podem também continuar os seus estudos com vista a carreiras de
ensino ou de investigação.
Por agora estas saídas são raras e, o que é pior, as empresas
de informação censuram os jovens diplomados pela falta de prática
profissional.
O ensino de tipo polivalente
Ainda que a maior parte das Universidades optem por um
ensino especializado, algumas, por exemplo Bruxelas 5, optam por
uma cultura polivalente. Ê também e sobretudo a orientação seguida pela maioria das Escolas Superiores
Técnicas, cujo exemplo
mais típico é o da escola de Lille 6.
Os partidários da cultura polivalente consideram que o jornalista ideal seria aquele cujos conhecimentos cobrissem toda a gama
de notícias socialmente significativas. Segundo eles, o jornalista
deve ser um especialista da cultura geral, conhecendo tudo, além
das técnicas elementares do jornalismo e as bases científicas dessas
técnicas. Os argumentos utilizados para justificar esta concepção
são de ordem prática:
1 — Podem produzir-se notícias de natureza totalmente diferente nos pontos mais variados do nosso planeta. Estas notícias
podem ser simultâneas e imprevisíveis. Exigem sempre uma transmissão rápida. Nestas condições, como se poderia confiar cada
narração a um jornalista especializado ?
Como é impossível manter-se em todos os pontos do globo uma
equipa de especialistas aguardando os acontecimentos, os jornalistas encarregados da recolha de notícias devem ser polivalentes.
2 — Eles estão condenados a isso, tanto mais que a complexidade crescente das sociedades modernas e a multiplicação dos cen5
6

Ver anexo N.° 3.
Ver anexo N.° 4.

tros de interesse dos homens de hoje impõem ao jornalista uma
cultura cada vez mais polivalente.
3 — Em suma, e paradoxalmente, a cultura do jornalista deve
ser ao mesmo tempo tão profunda quanto possível, dado que o
prolongamento da escolaridade e o aumento do número de especialistas tornam o público cada vez mais exigente quanto à qualidade
da informação. Estas exigências do público pesam em particular e
cada vez mais, sobre o jornalista da imprensa escrita, em consequência da concorrência dos meios audio-visuais, que faz com que
aquela imprensa, batida em rapidez, deva ganhar em qualidade.
Até aqui Lille e Bruxelas seguem o mesmo critério. Divergem,
quanto ao problema de saber a que autoridade docente compete o
encargo de formar jornalistas polivalentes.
O prof. R. CLAUSE, responsável pela licenciatura de jornalismo
da Universidade Livre de Bruxelas, pensa que uma tal formação
deve depender da Universidade. Porque? «[...]» porque, desde o
princípio do século, nos países política, económica, social e culturalmente evoluídos, o jornalismo sofreu transformações revolucionárias :
— enorme extensão no campo dos conhecimentos;
— infinita diversidade dos interesses;
— aparecimento de novas formas de jornalismo;
— nascimento do «grande público»;
— aparecimento de novas funções do jornal (nomeadamente
as funções psicossociais);
— extrema importância e eficácia da informação geral e de
actualidade;
— transformação da profissão jornalística numa exigente missão social;
— importância crescente da técnica jornalística;
— organização de profissões paralelas;
e porque o jornalista de hoje deve fazer apelo a faculdades que o
ensino universitário desenvolve normalmente:
— procura metódica do facto preciso;
— apagamento da personalidade ante o facto;
— prudência e honestidade na interpretação;
— cuidado constante e conhecimento das condições de objectividade ;
— gosto do testemunho solidamente modelado e da argumentação bem estruturada;
— ausência de dogmatismo;
— sentido da relatividade e da hierarquia dos valores;
129

— método provado de investigação de trabalho e de estudo;
— cuidado e respeito pela língua».
Por seu lado, o actual director da Escola Superior de Jornalismo de Lille, R. HENNART, é de opinião que a Universidade é bem
«um meio preferível, mas...». Este mas condicional comporta toda
uma série de problemas, nomeadamente os seguintes:
1 — a duração dos estudos não é compensada pelos ordenados
praticados geralmente na imprensa;
2 — a colocação é difícil ;
3 — a insegurança na profissão;
4 — a dificuldade de reintegração numa nova empresa ao nivel
já alcançado numa empresa precedente.
O ensino de tipo técnico
Como vimos, de 23 estabelecimentos, somente três são de
carácter essencialmente 7técnico. Os três são Escolas Superiores
Técnicas, sendo a D. J. S. a mais representativa de todas. De facto,
estas escolas procuram também formar jornalistas polivalentes,
mas dão uma importância tal às matérias técnicas que o ensino dos
cursos de cultura geral se faz de forma manifestamente superficial.
Este tipo de ensino procura resolver as necessidades mais
imediatas das empresas de informação ao formar jovens repórteres
e redactores aptos a executar as tarefas diárias, mas que são condenados a desenvolver sós a sua cultura pessoal ao acaso da
experiência.
O tipo de ensino ao mesmo tempo polivalente e especializado
Única no seu género, a escola de Bergamo 8 representa um tipo
de formação que é especializada e polivalente ao mesmo tempo.
Esta situa-se ao nivel pós-universitário. Os estudantes de jornalismo são já titulares duma licenciatura dada por uma faculdade
clássica, qualquer que seja. Dominando uma especialidade, só lhes
restará, em princípio, familiarizarem-se com as técnicas de base do
jornalismo e os conhecimentos teóricos necessários à compreensão
destas técnicas.
Mas em Bergamo a opinião é que a cultura do jornalismo não
está verdadeiramente completa sem que compreenda uma especia7
8

iso

Ver anexo N.° 5.
Ver anexo N.° 6.

lidade inserida numa cultura geral e em dimensões ideológicas que
sirvam de sistema de referência.

in
COMPARAÇÃO
O único ponto comum, entre os seis tipos de ensino que acabámos de ver, é o estudo das técnicas profissionais de base e do
respectivo fundamento teórico.
Estas técnicas são sensivelmente as mesmas, em todos os países. Devem ser conhecidas de todos os jornalistas. Mas, a partir
aaí, deixa de haver uma medida comum. Dada a não existência de
exigências claramente formuladas pela profissão ou pelo público,
acerca do que os jornalistas devem saber para além das noções
puramente técnicas, os estabelecimentos são coagidos a estruturar os seus programas em função da concepção que cada um
deles faz do jornalismo.
Estas concepções diferem essencialmente, conforme o nível de
responsabilidade que se supõe caber ao jornalista. E, efectivamente, a profissão implica uma hierarquia que vai desde os redactores de «chiens écrasés» até aos directores ou chefes de redacção.
Isto é assim em toda a parte, e sempre assim foi. Pode deduzir-se
daí que o ensino do jornalismo não é tão arbitrário como a diversidade de tipos encontrados faria crer. Deve formar profissionais
capazes de enfrentar as diferentes tarefas numa empresa de informação. Essas tarefas são as mesmas em toda a parte, diferindo
apenas segundo o nível de responsabilidade no seio da profissão.
Assim, a diversidade de tipos de ensino reflecte a diversidade das
tarefas profissionais. Se houvesse unidade na profissão, haveria
unidade no ensino.
Mas, embora o ensino não seja inteiramente arbitrário, ele é,
apesar de tudo, facultativo, como o é a própria profissão. A liberdade de expressão é um direito, mas não é uma obrigação. A necessidade de saber e de conhecer é real, mas não é vital. O jornalismo
é inegavelmente útil, mas não é fundamentalmente necessário.
«Entregamos ao médico a nossa vida, ao advogado a nossa
liberdade, ao notário o segredo dos nossos negócios; ao jornalista
apenas confiamos o que aceitamos revelar a todos e em público, o
resto cabe-lhe a ele procurar» 9.
Mas o facto é que não podemos passar sem informação.
É claro que a liberdade de expressão não é um dever, mas não
deixa de ser um desses atributos especificamente humanos que dis9
J. M. LELOUP, «Le journal, les journalistes et le droit (Tauteur»,
Paris, 1962.
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tinguem definitivamente o homem do animal e que criaram o que
se chama exactamente as civilizações.
A necessidade de conhecer não será talvez vital, mas não deixa
por isso de ser o motor de todas as ciências, de todas as descobertas
e de todas as invenções. O jornalista não será talvez fundamentalmente necessário. A arte também o não é. No entanto, a criação
artística é a marca por excelência da humanidade, a começar pela
linguagem, que faz do homem, o Homem. Não se pode realmente
opor arte e necessidade, sob pena de desconhecer que a arte é um
luxo necessário cuja permanência atesta a insatisfação fundamental do homem perante a natureza.
Da mesma forma, não se pode imaginar o mundo actual sem
informação. A Imprensa, a Rádio, a T. V. nem sempre existiram.
Mas as sociedades passadas também não eram idênticas às nossas.
E, aliás, as nossas tornaram-se o que são, em grande parte com a
ajuda da informação. Desde a idade das cavernas até aos nossos
dias, mudanças quer qualitativas quer quantitativas transformaram
as condições de existência. O aumento demográfico e a complexidade crescente das sociedades contemporâneas fazem da Informação uma peça fundamental na sua engrenagem. «A Imprensa (no
sentido Informação) não cria nada, sem dúvida, mas é ela que
tudo põe em movimento. Sem ela o Poder teria menos força, a
Economia entravar-se-ia, a Opinião ficaria desorientada. Os indivíduos ver-se-iam privados de impulsão e de coesão. O tumulto seria
apaziguado, mas a civilização, tal como se tornou nos nossos dias,
desapareceria simultaneamente. Não é obrigatório que nos congratulemos com isso, mas somos obrigados a constatá-lo.
Sem a Imprensa já não é possível governar nem opor-se,
aprender ou convencer, trabalhar ou descansar, comprar ou vender.
Ela não é o suficiente para nada, mas é necessária a tudo e a todos»
(Vd. Bernard VOYENNE, em «La presse dans Ia société contemporaine»).
Eis qual o sentido em que se deve interpretar «a necessidade»
de informação, e daí, a do jornalismo.
Mas, uma vez reconhecida a necessidade do jornalismo, podemos interrogar-nos sobre a razão pela qual a informação não está
ainda institucionalizada ao mesmo título que os outros poderes.
Pensamos que se a profissão tivesse um estatuto bem definido, o
ensino do jornalismo também disporia de um. Enquanto tal estatuto faltar à profissão, toda e qualquer regulamentação do ensino
parece fictícia e ilusória. A não ser que se procure reformar a
profissão através da própria formação profissional.
Isto é possível se a formação profissional for apoiada numa
investigação fundamental capaz de definir a natureza específica
e as condições de funcionamento dos órgãos de informação. Temos
visto que essas tentativas estão em curso e, aliás, a história do
ensino do jornalismo mostra-nos que as relações entre a profissão,
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o ensino e a investigação se tornam progressivamente mais regulares e mais estreitas. O problema do ensino do jornalismo surge
no seu conjunto à luz de uma crítica construtiva dessas relações.

IV
CRITICA
Se é verdade que os primeiros diplomados em jornalismo tiveram dificuldade em se fazer conhecer e, portanto, reconhecer, nos
nossos dias a profissão é no seu conjunto favorável ao ensino do
jornalismo. Os organismos profissionais patronais e sindicais contribuem mesmo directamente para este ensino tanto no plano material como pedagógico. Fazem-no naturalmente com um fim interessado : os patrões têm interesse em dispor de um pessoal qualificado
para aumentar a rentabilidade das empresas; as associações de jornalistas vêem no ensino uma das condições para a elevação do nivel
da profissão e mesmo, no futuro, para a constituição de uma Ordem
dos Jornalistas; os sindicatos, preocupados com a promoção social
dos seus membros, pensam que, se os jornalistas querem adquirir
direitos de controle sobre a gestão e a orientação das empresas,
devem ter uma qualificação adequada, que só estabelecimentos
especializados lhes podem assegurar. Em quase todos os países
— mas não em todas as empresas— as convenções colectivas
dos jornalistas prevêem uma redução da duração do estágio para os
titulares de um diploma de jornalismo. Quer isto dizer que o
acesso à profissão deve e pode ser condicionado por um diploma
oficial? A resposta é categórica: a mínima limitação ao exercício
do jornalismo é considerada pelos profissionais da imprensa como
um atentado contra a liberdade de expressão e de iniciativa. Esta
objecção nunca foi até hoje ultrapassada. As tentativas passadas
e presentes para oficializar a aprendizagem do jornalismo foram e
são consideradas arbitrárias e como tal constantemente sujeitas a
uma aplicação limitada. A profissão continua aberta. É em parte
por isso mesmo que o título de jornalista é tão difícil de proteger.
Praticamente, hoje a maior parte dos jornalistas em função entraram na profissão sem formação profissional prévia. Citando apenas
o caso da França, para 12 000 publicações de carácter informativo
existem 10 000 jornalistas, e as diferentes escolas fornecem somente uma média de 65 a 70 diplomados por ano. Isto quer dizer
que nem sequer há tantos jornalistas quantas as publicações, por
um lado e, por outro, que os jovens diplomados sofrem uma muito
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forte concorrência da parte de indivíduos de proveniência diferente. Ora, o argumento da liberdade de expressão e de iniciativa
invocado para manter a profissão aberta só aparentemente se
justifica. De facto ele é contraditório, sob mais de um ponto de
vista:
1. há contradição entre, por um lado, o desejo de aceder livremente ao exercício da profissão e, por outro a necessidade de
proteger o título de jornalista, com vista, precisamente, a melhor
defender os interesses morais e materiais da profissão contra a
concorrência de actividades marginais, contra as ingerências do
poder, contra a prepotência de forças económicas e contra indivíduos sem escrúpulos, não controlados, por não serem controláveis;
2. há contradição entre o facto de que os organismos
profissionais (patronais, sindicais) reconhecem a utilidade (cultural, técnica, deontológica) do ensino e o facto de os mesmos
organismos recrutarem os profissionais segundo critérios pragmáticos;
3. há contradição entre a liberdade de expressão e a subordinação económico-jurídica dos jornalistas à autoridade patronal;
4. há contradição entre a liberdade de iniciativa e a definição
do jornalista como um assalariado, quando certos jornalistas são
ao mesmo tempo patrões.
Tantas contradições juntas obscurecem uma possível visão
clara das verdadeiras responsabilidades sociais da imprensa, desesperam os espíritos mais eminentes, desejosos justamente de
garantir as liberdades mais sagradas do homem, e finalmente, levantam o problema de saber se elas dependem da própria natureza
do jornalista, ou se procedem dos condicionamentos económicos,
jurídicos e sociais dados. Mas trata-se de um problema fundamental ; para o resolver é necessário recorrer a uma investigação também fundamental.
1. Relações entre a investigação, a profissão e o ensino
O jornalismo transpôs as portas da «Alma Mater» pela primeira vez na Alemanha. Hoje em dia já não é ignorado por
nenhuma autoridade académica, mas põe-lhe problemas sérios, dos
quais os mais essenciais são os de saber:
1. como conciliar teoria e prática;
2. como fazer entrar nas estruturas tradicionalistas e por
vezes esclerosadas da Universidade, homens de profissão que são

calvez excelentes especialistas, mas que não possuem forçosamente
o rigor científico do espírito universitário;
3. como definir o objecto específico de uma ciência multiforme e híbrida que seria a da Informação.
Dado que estes problemas apenas foram resolvidos parcialmente, as Universidades fazem o que podem, quer dizer, investigação, erudição e ensino da investigação. Mas é precisamente a investigação que é a contribuição mais útil trazida pela Universidade,
tanto ao ensino como à profissão. O ensino é mesmo inimaginável
sem a investigação e a erudição. Quando estas faltam, os mestres
devem-se substituir aos investigadores, fazendo investigação além
do seu próprio trabalho pedagógico e muitas vezes além do seu
trabalho como jornalistas.
Esta acumulação de funções tem a vantagem de permitir uma
síntese frutuosa na mente de um mesmo indivíduo. Em contrapartida apresenta o inconveniente maior, de que indivíduos destes
são raros e ocasionais.
Mas a excepção confirma a regra: pode dizer-se que o ensino
do jornalismo não pode progredir senão sob a condição de que os
profissionais de imprensa e os investigadores colaborem tão estreitamente quanto possível à escala nacional como ao nivel internacional. Falta saber se os diferentes interesses em jogo encontram
um terreno de entendimento suficientemente vasto e bastante fértil
para que a colheita seja satisfatória para todos. Está-se ainda
longe de tal.
2. Crítica da investigação
As escolas de jornalismo face ao problema puramente pedagógico de saber como formar profissionais encontram a solução nos
mestres-jornalistas-profissionais-experimentados. Estes, forçados a
transmitir, tão logicamente quanto possível, os seus conhecimentos,
procuram sistematizar o melhor que podem as suas experiências
segundo critérios pessoais, por não disporem de regras gerais, por
nem sempre estarem de posse do método e raras vezes disporem
do tempo necessário para as definir. Fazem investigação na medida
em que, forçados pelas exigências do ensino, são obrigados a reflectir sobre o «seu próprio» jornalismo. É o empirismo. Poderia ser
de outra forma?
A profissão guia-se a si mesma de acordo com os resultados
imediatos da experiência, que não se deduzem de qualquer lei
conhecida. Na melhor das hipóteses, uma empresa de informação
informa vendendo as suas notícia?, e procura fazê-lo o melhor que
pode.
185

No caso das empresas francamente comerciais, com fins mais
lucrativos do que informativos, os profissionais fazem investigação
aplicada «interna» com vista a aumentar a rentabilidade da empresa.
A eficiência é a única regra geral em nome da qual é verdade
o que é útil. Na prática, as empresas estão dispostas a cooperar
com os universitários, na medida em que contam daí tirar conhecimentos utilizáveis. Em contrapartida, nem sempre fornecem as
informações que os investigadores pedem. Estamos longe da
ciência verdadeiramente útil, a que diz a verdade, por outras palavras, a que se apoia sobre uma investigação desinteressada, tendo
por único objectivo saber, compreender e explicar para chegar, se
possível, às regras gerais. Existirá realmente uma investigação
como esta?
Temos que constatar que um desinteresse demasiado grande
da parte da investigação não lhe garante forçosamente uma orientação frutuosa. Pretendendo alargar a noção de informação, os
institutos de investigação esquecem-se de aprofundar os estudos
versando sobre o jornalismo propriamente dito.
Partindo do carácter híbrido da imprensa, os pioneiros da
investigação pensaram que um método interdisciplinar estaria
mais indicado do que todos os outros para englobar o fenómeno
informação através das suas formas múltiplas e variadas. Foi
assim que se pôde ver reunirem-se juristas, historiadores, economistas, sociólogos e técnicos, que procuravam confrontar os seus
pontos de vista de especialistas sobre a imprensa. De facto, a
orientação da investigação obedece umas vezes à diferença de formação dos investigadores, outras vezes à diversidade das tradições
universitárias próprias de cada país. Na Alemanha a investigação
apoiou-se sobre reflexões filosóficas e mesmo ideológicas. Nos países ansrlo-americanos assumiu um aspecto psicossociológico e aplicado. Nos países latinos seguiu mais uma orientação jurídica e
histórica. Nos nossos dias está em vias de desenvolvimento uma
coordenação à escala internacional, graças principalmente à UNESCO e aos centros internacionais por ela criados.
No entanto, o problema fundamental da investigação é um
problema interno: existe realmente uma ciência da imprensa, ou
deve antes falar-se de ciências no plural?
Ê verdade que possuímos actualmente um conhecimento mais
largo e mais sistemático da imprensa, a partir do momento em
que juristas, economistas, sociólogos, técnicos e historiadores nos
revelaram, em parte, as condições de funcionamento extrínseco da
informação no passado e no presente. E no entanto não estamos
ainda em medida de determinar a natureza nem da informação,
nem a da imprensa, nem a do jornalismo.
As contradições internas da profissão permanecem, e com
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elas, numerosas incertezas pairam ainda sobre ô ensino, bem como
sobre a orientação da investigação. Porquê?
Pensamos que este sub-desenvolvimento da investigação em
matéria de informação é devido ao facto de que o método interdisciplinar, por muito frutuoso, profundo e indispensável que seja, não
basta para ultrapassar o nivel da descrição e portanto para conduzir
os nossos conhecimentos a um nível mais elevado, o da explicação.
Com efeito, é insuficiente observar um fenómeno de pontos de vista
diferentes. É também necessário procurar, ao mesmo tempo, precisamente, a óptica na qual se situa o fenómeno, sobretudo se este
é de carácter «sui generis». Para os juristas, a informação é o
exercício da liberdade de expressão e de iniciativa, ao mesmo tempo
que uma garantia desta liberdade. Para o economista, a informação
è uma matéria-prima comprada, transformada e vendida com a
participação de uma mão-de-obra e de empresas especializadas num
determinado mercado, ao mesmo tempo que é um factor de desenvolvimento económico. Para o psicossociólogo, a informação é
um agente e um veículo da opinião individual e pública. Para o
sociólogo, a informação é uma instituição social com caracteres
múltiplos, baseada num princípio jurídico, interessando forças
económicas, mobilizando várias categorias socio-profissionais, contribuindo para o progresso da socialização da pessoa humana, ao
mesmo tempo que para a humanização da sociedade. Enfim, para o
historiador, a informação é um fenómeno social do qual se encontram vestígios sob formas variadas desde a organização dos homens em sociedade, e que é uma fonte de documentação para a
história, ao mesmo tempo que é um factor da sua evolução.
Estas são observações certamente ricas em revelações, mas
quando se pergunta o que é a informação, para os informadores,
obtém-se paradoxalmente as respostas mais superficiais e as
menos coerentes, pela simples razão de que esta questão, em vez de
ser o objectivo específico da investigação, se encontra relegada
para segundo plano, quase como anexo dos problemas técnicos. Ora,
para o ensino do jornalismo, seja como profissão (prática jornalística), seja como matéria de investigação (ciência da prática jornalística) , as respostas a esta pergunta são essenciais por revelarem
directamente caracteres intrínsecos do jornalismo. O direito positivo vem depois do facto. Não o cria. A história age da mesma
forma, bem como as outras ciências humanas.
O jornalismo, é o que ele próprio se fez. Criou-se a si próprio,
cria-se dia a dia. Como e porquê? Eis o que importa saber antes
de tudo, se se quiser definir o domínio, as técnicas e os objectivos
específicos da investigação, em matéria de informação.
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CONCLUSÃO GERAL
No decurso do nosso estudo topológico e crítico sobre o ensino
do jornalismo nos países da C. E. E., tentámos encarar, além dos
aspectos actuais, os traços característicos permanentes, em suma,
a sua própria especificidade.
Tentativa difícil, pois que, embora centenário, este ensino
busca ainda critérios seguros para se definir. Com o fim de se
definir, apoia-se nas experiências da profissão e nas ciências da
informação, quer dizer, sobre dois pilares que já por si assentam
sobre terrenos movediços. A própria profissão aguarda um estatuto satisfatório e a informação, como tal, é ainda uma ciência
nascente.
Nestas condições, compreende-se melhor a razão pela qual o
ensino do jornalismo se caracteriza antes de mais por uma diversidade de sistemas em todos os planos (institucional, estrutural,
funcional) e em todos os países, tanto germânicos como latinos ou
anglo-americanos.
No entanto, apesar da sua diversidade, os sistemas de ensino
do passado, como os do presente, possuem analogias bastantes
entre si, para que possam ser comparáveis. A comparação revela
que a especificidade do ensino do jornalismo reside na associação
entre um certo número de técnicas de informação e uma cultura,
quer polivalente, quer especializada.
Sendo as técnicas as mesmas em toda a parte, os estabelecimentos diferem sobretudo pela cultura, mais ou menos geral, ou
mais ou menos especializada que ministram, segundo a concepção
que fazem do jornalismo, e estas concepções reflectem uma hierarquização das tarefas profissionais.
Este ensino não é forçosamente arbitrário, mas é sempre facultativo e por consequência não comparável com os ensinos tradicionais que conduzem a carreiras protegidas por diplomas oficiais.
No entanto, nos nossos dias, já ninguém duvida da necessidade
que existe de regulamentar as actividades informativas, dada a sua
utilidade crescente e os perigos que podem resultar para a sociedade quando aquelas não obedecem a nenhum princípio zelador do
bem-comum. E, além disso, a protecção do título de jornalista não
representa só a protecção do jornalista, mas também, e ao mesmo
tempo, a protecção do público.
A informação quer ser livre? Deve sê-lo, tanto mais que sem
ela todas as outras liberdades estão comprometidas. Mas, a liberdade de informação não significa só a sua independência em relação aos poderes políticos e às potências económicas. Não se confunde tão-pouco unicamente com a liberdade de expressão e de
iniciativa. Ela é também, simultaneamente, função das aptidões,
da cultura e da consciência profissional dos informadores. Todas
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estas são qualificações que o ensino desenvolve naturalmente.
São, seguramente, todas elas qualificações necessárias, cuja falta
prejudica a liberdade de informação.
Por outras palavras, uma liberdade sem competência não é
mais do que a consagração da irresponsabilidade, em oposição à
responsabilidade que é a consagração da competência e uma justificação da liberdade. Daí o ensino do jornalismo, na medida em
que forma informadores, competentes, constituir uma garantia da
liberdade de informação. Proteger os diplomados em jornalismo é
portanto garantir melhor a liberdade de informação.
O que é certo, em todo o caso, é que o autodidactismo não pode
de forma alguma constituir um argumento contra um ensino sistemático. Este último, quer seja dispensado por uma Escola Superior Técnica, ou por uma Universidade, terá sempre a vantagem de
ser metódico e controlável, portanto racional.
Diga-se, no entanto, que qualquer institucionalização do ensino
do jornalismo corre o risco de ser arbitrária e fictícia, enquanto a
profissão não possuir um estatuto preciso. Só se pode ensinar o que
é conhecido. O conhecimento é o fruto da experiência e da investigação. Incumbe portanto aos profissionais e aos investigadores o
papel de colocar finalmente na sua órbita esta profissão de jornalista em que, decididamente, nunca ninguém é suficientemente
inteligente nem suficientemente estúpido, mas em que seria seguramente nefasto deixar entrar indefinidamente quem quer que seja.
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ANEXO N.° 1
Institut fiir Zeitungswisenschaft an der Ludwig Maximilians
Universitàt Munchen [Fundado em 1924]
Organização e Financiamento
Os Institutos de jornalismo integrados num quadro universitário estão
submetidos ao mesmo regime administrativo e pedagógico que toda e qualquer
outra instituição pública de ensino superior. O seu objectivo é a investigação
científica e o ensino da investigação. Têm por consequência o mesmo estatuto
jurídico e beneficiam de uma parte, variável segundo os «landers», do orçamento geral da Universidade, que por sua vez provém dos fundos públicos.
Professores e alunos estão submetidos aos respectivos regulamentos universitários. Os estudantes devem satisfazer as condições de admissão comuns a
todos os candidatos a universitários, isto é, serem possuidores do diploma de
estudos secundários ou de outro título equivalente. A duração dos estudos é
de 8 semestres (4 anos) pelo menos, ou mais. A evolução normal nos estudos
conduz à obtenção dos títulos habituais concedidos pela Universidade («Magister Artium», ou Doutoramento). A organização dos estudos prevê cursos
teóricos e exercícios práticos, no quadro de seminários. O programa dos
cursos e seminários estabelece-se no início de cada semestre (inverno/verão)
e é publicado no Livro da Universidade. Cada estudante compõe o seu próprio
programa em função das possibilidades de escolha oferecidas pela Faculdade.
Um programa de estudos completo deve obrigatoriamente comportar três disciplinas, das quais uma principal («hauptafach») e duas secundárias («nebenfach»). A cadeira de jornalismo pode ser escolhida como matéria principal ao
mesmo título que as outras disciplinas clássicas. O controle dos estudos compreende interrogatórios escritos (clausura) e orais e a sanção dos trabalhos
pessoais escritos (dissertações) sobre assuntos relacionados com os temas debatidos durante os seminários.
O sistema de seminário tem por objectivo iniciar os estudantes nos
métodos da reflexão científica, sendo esta considerada como o instrumento,
por excelência, da investigação.
Nos institutos de jornalismo distinguem-se geralmente três espécies de
seminários de níveis diferentes: seminários de introdução («proseminar»);
seminários principais («hauptseminar») e seminários superiores («uberseminar»). Para passar a um seminário superior o estudante deve ter obtido
uma média suficiente (3/5) calculada com base nas classificações obtidas nos
interrogatórios e dissertações.
No que diz respeito ao corpo docente, a sua composição deve ser conhecida
pelo Reitor da Universidade, cujo acordo é necessário à nomeação dos professores, únicos autorizados a ensinar. O professor titular pode delegar os seus

jpoderes em assistentes ôú encarregados de cursos, da suâ confiança. Mo eíi*
tanto, é sempre indispensável uma autorização prévia da Universidade.
Por esta razão os institutos de jornalismo encontram por vezes dificuldades para fazer admitir no corpo docente colaboradores vindos do exterior,
principalmente jornalistas profissionais.
Corpo docente
O número total de professores varia entre 6 e 8, dos quais 2 ou 3 jornalistas profissionais, encarregados de cursos. Desta forma, na melhor das hipóteses, os colaboradores jornalistas representam 50 % do corpo docente. [Claro
está, o número total de professores nas matérias secundárias, além do
jornalismo, é muito mais elevado].
Estudantes
0 número de inscritos por ano é de cerca de 150. No ano lectivo de
1965/66 o número de inscritos foi de 212, dos quais 127 escolheram o jornalismo como matéria secundária e 85 como matéria principal. O número dos
diplomados é de 12 por ano. A proporção dos diplomados em relação aos inscritos é em média de 8 %.
Equipamento
A «Amerika Haus» onde o Instituto se instalou recentemente, pôs à
disposição do Instituto locais modernos que compreendem 16 salas, incluindo
uma biblioteca que possui 20 000 volumes e 7 salas de arquivo. O equipamento
auxiliar compreende: 1 gravador, 1 receptor de rádio, 1 receptor de televisão,
mais de 5 máquinas de escrever, um aparelho de fotocópia.
Conteúdo dos Estudos
Para o ano lectivo 1965/66, o programa dos cursos teóricos e de seminários foi o seguinte:
SEMESTRE DE INVERNO (216 horas)
Cursos Teóricos
1 — Estado, sociedade, imprensa (II parte);
2 —Temas escolhidos da história dá imprensa chinesa;
3 — A televisão: programa, produção e influência;
4 — Jornalismo prático;
5 — Técnica do trabalho científico sobre a imprensa.
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Trabalhos de Seminário (temas escolhidos em função dos cursos)
1 — Seminário de introdução: Introdução à ciência do jornalismo ;
2 — Seminário principal (temas escolhidos);
3 — Seminário superior (temas escolhidos);
Exercícios de crítica de filmes e de teatro com base nas salas de espectáculo de Munique.
Estágio de jornalismo na rádio (2 horas de 15 em 15 dias).
SEMESTRE DE VERÃO (304 horas)
Cursos Teóricos
1 — Papel da revista alemã na história e na actualidade;
2 — Técnica do trabalho científico sobre a imprensa;
3 — Os diferentes sistemas de comunicação;
4— As agências de informação e a imprensa mundial;
5 — Temas escolhidos da história da imprensa chinesa;
6 — Problemas de elaboração de um jornal moderno.
Trabalhos de Seminário
1 — Seminário de introdução: I — Introdução à ciência do jornalismo;
2 — Seminário de introdução: II a — O teatro e o jornal;
3 — Seminário de introdução: II b — Exercício sobre os diferentes sistemas de comunicação;
4 — Seminário principal: A comunicação social no último período da
República de Weimar;
5 — Seminário superior: tema escolhido.
Exercícios de crítica de filmes e de teatro com base nas salas de espectáculos de Munique.
ANEXO N.° 2
Instituto Francês de Imprensa da Universidade de Paris
[Fundado em 1937]
Organização
O I. F. P. é um Instituto da Universidade de Paris que se consagra à
investigação, ao ensino da investigação e à documentação em matéria de
imprensa e de informação. O ensino é do tipo «3.° ciclo» e prepara para o doutoramento de especialização em direito, economia, psicologia e história da
imprensa.
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Para serem admitidos no I. F. P, os candidatos devem preencher uma das
condições seguintes: ser diplomado de uma faculdade ou de um estabelecimento
de ensino superior; exercer a profissão de jornalista; ser diplomado de um
estabelecimento de formação profissional de jornalistas reconhecido (oficialmente) pela profissão; justificar com trabalhos e investigação pessoal sobre
a imprensa. Em todos os casos é necessário um parecer favorável do director
do Instituto.
A duração da escolaridade é de 2 anos universitários com uma média de
20 horas de ensino por semana. Os 2 anos de estudos são controlados, por
meio de exames e de trabalhos pessoais. Após a defesa de uma tese, é concedido ao candidato o diploma do I. F. P. passado pelo Reitor, Presidente
do Conselho da Universidade, com o selo, e em nome da Universidade de Paris.
A reprovação num dos dois exames finais de cada ano, pode implicar exclusão
do Instituto.
Financiamento
As fontes de receita do Instituto compreendem várias subvenções e
doações, as contribuições pagas pelas empresas de imprensa ou de informação,
membros do Instituto, o produto dos direitos ou taxas que o Instituto está
autorizado a cobrar, incluindo o pagamento da escolaridade efectuado pelos
alunos.
Corpo Docente

O número total de professores, compreendendo os catedráticos e directores de seminário, é de 31, dos quais 3 jornalistas profissionais e 2S universitários. Assim, a proporção dos jornalistas em relação a todo o corpo docente
é de 10 %. Mas é preciso notar que, se por um lado, os alunos do Instituto
apenas contactam com 3 jornalistas durante o curso, por outro, a orientação
dos estudos é definida pelo Conselho de Administração do Instituto, que
compreende, sob a presidência do Reitor da Academia de Paris, dois vice-presidentes, dos quais um jornalista, e tantos membros representantes da
profissão quantos os representantes das diferentes Faculdades da Universidade.
(24-24, em 1966).
Estudantes
O número de inscritos por ano varia entre 30 e 35 candidatos que são,
na maior parte, titulares de uma das escolas de jornalismo ou de um título
universitário. O número de jornalistas profissionais candidatos oscila entre
5 e 6 e corresponde geralmente a indivíduos que ocupam lugares de responsabilidade dentro da profissão.
O número de diplomados por ano situa-se entre 8 e 10. Alguns fizeram
doutoramento de 3.° ciclo, graças à especialização adquirida no Instituto.
A proporção dos diplomados em relação aos inscritos é de 33 %.
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Equipamento
O I. F. P. dispõe de locais cedidos pelo Instituto de Estudos Políticos que
compreendem 5 salas a título permanente e salas de conferência sempre que
necessário. A biblioteca especializada fornecida na sua maior parte pelo
I. F. P. está confiada à biblioteca do Instituto de Estudos Políticos, aberta
aos alunos do I. F. P. O Instituto não possui arquivos de jornais privativos,
dado que tem acesso a todos os arquivos da grande Biblioteca Nacional cujo
departamento «Imprensa e Periódicos» está em estreita colaboração com os
documentalistas do I. F. P. O principal elemento do equipamento em poder do
I. F. P. é o seu ficheiro bibliográfico de artigos e de publicações especializadas,
regularmente compiladas e acessível a todas as pessoas interessadas em documentação relativa à Imprensa e à Informação. O I. F. P. assegura um
certo número de publicações, das quais a mais importante é a revista Estudos de Imprensa (28 números publicados. Publicação interrompida em 1960.
Actualmente em preparação, de novo).
Conteúdo do Curso
De entre os 3 ramos de actividades do Instituto — ensino, investigação e
documentação — apenas o ensino nos interessa aqui, tal como é dispensado, sob
a forma de cursos (magistrais) teóricos e de seminários, sem contar com as
conferências, nem com as visitas a empresas, nem tão-pouco com as jornadas
ou colóquios ocasionais, organizados pelo Instituto à escala nacional.
a) Natureza das matérias ensinadas e o seu número de horas anuais.
As diferentes matérias são agrupadas em 6 secções.
1) História; 2) Direito; 3) Economia; 4) Psicossociologia; 5) Tecnologia; 6) Internacional.
1) Secção Histórica (96 horas).
— História institucional da informação
— História geral da imprensa francesa
— História da rádio e da televisão.
2) Secção Jurídica (96 horas)
— As intervenções administrativas no sector da publicação
— As responsabilidades no domínio da informação
— O direito de autor e de informação
— O estatuto das empresas (agências, imprensa escrita, rádio, televisão, cinema e publicidade)
— O estatuto dos jornalistas
— Direito comparado da informação.
3) Secção Económica (96 horas)
— Métodos e problemas específicos da economia da informação

— A gestão financeira da empresa de imprensa
— Papel da publicidade na economia da imprensa
— Economia comparada dos meios de informação.
4) Secção Psicossociológica (96 horas)
— A Sociologia da informação
— A Psicossociologia da imprensa, da rádio e da televisão
— Morfologia e estudos do conteúdo da imprensa escrita e da audio-visual.
5) Secção Tecnológica (64 horas)
— As técnicas de apresentação, de impressão e de difusão da imprensa
— Técnicas dos meios audio-visuais.
6) Secção Internacional (48 horas)
— O Estado e a informação no mundo
— A informação internacional
— A informação nos países em vias de desenvolvimento
— Estudo descritivo dos meios de informação em França e no mundo
(desenvolvimento e tendências)
— Conferências especiais sobre rádio-televisão.
Observando a proporção respectiva das matérias ensinadas sobre o número de horas anuais, constata-se que nem todas as secções têm a mesma
importância. Num total de 464 horas de ensino, as Secções Histórica, Jurídica e Psicossociológica ocupam 20,7 % cada uma; as Secções Tecnológica e
Económica, 13,8% cada, e finalmente a Secção Internacional apenas ocupa
10,3 %.
Por aí se pode verificar que as matérias especialmente jornalísticas
constituídas pela Secção Tecnológica ocupam um lugar secundário (13,8%)
em relação às outras Secções. Dado, por outro lado, o número reduzido de
colaboradores jornalistas (10%) no corpo docente, vê-se que a orientação do
ensino e investigação no I. F. P. está submetida predominantemente a disciplinas clássicas, como o Direito, a História e a Psicossociologia.

ANEXO N.o 3
Universidade Livre de Bruxelas — Secção de Jornalismo
[Fundada em 1946]
Organização

Deve-se satisfazer a duas condições para a admissão à secção de
jornalismo: ser portador de um diploma universitário de «candidato» 1 e passar
1

2 anos universitários preparatórios + 2 anos de licenciatura em jornalismo = 4 anos universitários.

com sucesso uma prova de línguas. A duração do curso é de dois anos. Para
ser admitido às provas de exame, os candidatos têm que apresentar atestado
comprovativo de estágio profissional efectuado na redacção dum jornal impresso, para o 1.° ano de licenciatura e na redacção de um jornal audio-visual,
no 2.° ano de licenciatura. A secção de jornalismo está habilitada a conceder
o diploma de «licenciado em jornalismo» aos estudantes aprovados nos exames
finais dos dois anos do curso. Os titulares duma licenciatura podem candidatar-se a um doutoramento.
Financiamento
O financiamento da secção é assegurado pela Universidade Livre de
Bruxelas.
Corpo Docente
O número total de professores em jornalismo compreende 10 professores,
dos quais 3 jornalistas profissionais. Proporcionalmente, os professores jornalistas representam 30 % do corpo docente.
Estudantes
O número de inscritos por ano é de 30. O número de diplomados é de 20.
Os diplomados representam 66,6% dos inscritos.
Equipamento
Fazendo parte integrante da Universidade, a secção de jornalismo utiliza os locais, o material pedagógico auxiliar e a biblioteca da Universidade.
No entanto está em montagem um atelier de jornalismo escrito e audio-visual.
Até nova ordem, os exercícios práticos fazem-se no seio das próprias empresas
de informação.
Conteúdo do Curso
Para o exame do 1.° ano os estudantes devem seguir os seguintes cursos :
1 — História da literatura francesa (60 horas anuais)
2 — História das civilizações (30 horas)
3 — Problemas actuais de política internacional (45 horas)
4— História contemporânea (45 horas)
5 — Sociologia geral (90 horas)
6 — Direito público (90 horas)
7 — História e estruturas actuais do jornal (90 horas)
8 — Direito da imprensa
9 — Estágio dirigido: jornalismo impresso (15 horas)
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10 — Exercícios de prática profissional: artigos, reportagens, secretariado de redacção (30 horas)
11 — Cursos de opção (60 ou 90 horas)
Para o exame do 2.° ano os cursos são os seguintes:
1 — História da música (30 horas)
2 — História da arte contemporânea (30 horas)
3 — Problemas actuais de política internacional (45 horas)
4 — História contemporânea da Bélgica (30 horas)
5 — Economia política geral (90 horas)
6 — Regime económico da Bélgica (30 horas)
7 — A informação e o seu papel soòial (30 horas)
8—Deontologia da imprensa (15 horas)
9 — Técnica profissional do jornalismo (15 horas)
10 — Enciclopédia da história contemporânea (45 horas)
11 — Estudos aprofundados de questões de informação (30 horas)
12 — Estágio dirigido: o jornalismo audio-visual (15 horas)
13 — Exercícios de prática profissional: a informação e as notícias
(30 horas)
14 — Terminologia da imprensa anglo-saxónica (15 horas)
15 — Cursos de opção (60 a 90 horas).
Os cursos de opção têm por objectivo permitir ao estudante especializar-se o mais possível de acordo com os seus centros de interesse pessoais.
Esses cursos são os seguintes:
1 — Problemas teóricos e práticos de relações humanas e de relações
públicas (30 horas)
2 —Os programas de radiotelevisão, as suas estruturas e realização
(15 horas)
3 — A obra dramática, sua estrutura e sua representação (15 horas)
4 — A arte cinematográfica, sua história e meios de expressão (30 horas).
Podem escolher-se outros cursos de opção dentro dos programas de outras
Faculdades. O princípio é o de que o estudante de jornalismo deve escolher
uma especialização pessoal que seguirá durante, pelo menos, 120 horas
repartidas por dois anos de licenciatura.
Na totalidade o número de horas de curso do 1.° ano de licenciatura é
de 600, e no 2.° 550. Os dois anos ocupam, portanto, em conjunto, 1150 horas de
CUTO

ANEXO N.° 4
Ecole Supérieure de Journalisme de Lille
[Fundada em 1924]
Organização
Fundada em 1924, a escola de Lille é um estabelecimento particular de
ensino técnico superior de jornalismo. É administrada por uma associação
composta por profissionais, directores e redactores de quotidianos e de hebdomadários.
A admissão à escola é feita por concurso. Quaisquer que sejam os seus
títulos académicos, os candidatos devem passar um conjunto de 5 provas de
aptidão, impostas pela escola, e que são:
1)
2)
3)
4)
5)

prova
prova
prova
prova
prova

de aptidão de expressão e de comunicação;
de aptidão profissional;
de cultura geral;
de conhecimento de actualidade;
psicopedagógica.

A duração dos estudos é de 3 anos, com uma média de 30 horas de aulas
e de trabalhos práticos por semana durante as 30 semanas que vão de 1 de
Outubro a 15 de Junho.
Os estudos são controlados por meio de interrogatórios orais trimestrais,
dissertações clássicas e numerosos exercícios de trabalhos práticos. Cada prova
é sancionada com uma classificação e todas essas classificações são consideradas para a decisão da passagem do aluno para o ano imediatamente superior.
A importância dos trabalhos propriamente jornalísticos na avaliação da média
anual cresce no decurso da escolaridade: conta numa proporção de 30 % no
1.° ano, 40 % no 2.° ano e 50 % no 3.° ano. Entre o 2.° e o 3.° anos, durante as
férias, os estudantes fazem obrigatoriamente um estágio de 1 mês, pelo menos,
numa empresa jornalística. A escola encarrega-se da colocação dos estagiários.
O curso conduz à obtenção de um «Certificat d'Aptitudes Professionneles». E aos alunos que, além da escolaridade normal, defendem com sucesso
um «mémoire» versando assuntos relativos a ciências ou técnicas de informação
é atribuido um diploma da «École Supérieure de Journalisme».
Financiamento
O financiamento da escola é assegurado por três fontes de receitas:
quotas dos membros da Associação (20 %); propinas pagas pelos estudantes
(30 %) e contribuições das empresas, a título de taxa de aprendizagem (50 %).
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Corpo Docente
O número total de professores é de 51, dos quais 21 jornalistas profissionais, que representam portanto 41,1 % do corpo docente.
Corpo Discente
No início do ano lectivo de 1964 a Escola contava 129 alunos, dos quais
60 no 1.° ano, 40 no 2.° ano e 29 no 3.° ano. O número de inscrições anuais é,
em média, de 60. O número de finalistas, 30. A proporção dos alunos finalistas
em relação aos inscritos é de 50 %.
Equipamento
A escola ocupa um edifício de 2 andares com pátio, «parking» e relvado.
Os locais, espaçosos e funcionais, compreendem mais de 15 salas, entre as
quais uma biblioteca, arquivos, uma sala de documentação, um atelier de
tipografia, um laboratório de fotografia, uma aula máxima, salas de aulas
equipadas com microfone, salas para os serviços de secretaria e para a direcção. O equipamento auxiliar compreende: dois telescritores, material tipográfico, material de projecção, 2 receptores de rádio, 1 receptor de T. V., mais
de 5 máquinas de escrever, material de conservação e de reprodução por via
electrónica. O pessoal permanente é composto de 7 pessoas, das quais 2 na
direcção, 4 na secretaria e arquivos, 1 em lugar subalterno. A escola tem a
seu cargo a publicação do Boletim periódico da Associação dos antigos alunos.
Conteúdo do Curso
a) A natureza das matérias ensinadas e q respectivo número de horas
anuais são os seguintes:
No 1.° ano:
1— Antropologia
2 — Psicologia geral e aplicada
3 — Psicologia social
4 — Origem e evolução da consciência religiosa
5 — Sociologia
6—Seminário de actualidade (II)
7— História das relações internacionais (I)
8 — História das estruturas económicas
9 — As estruturas políticas do mundo contemporâneo . . . .
10 — Seminário de actualidade (I)
11 — Análise económica
12 — Literatura francesa e estrangeira
13 — As grandes religiões

10 horas
40 »
25 »
10 »
50 »
50 »
50 »
12 »
25 »
25 »
40 »
25 »
15 »

14 — Filosofia da linguagem
15— Filologia e estilística
16 — Língua estrangeira (à escolha) (I)
17 — Sociologia e tecnologia da informação (I)
18 — Tecnologia das artes gráficas
19 — História da informação
20 — Trabalhos práticos de jornalismo

25 horas
25 »
50 »
1*00 :»
25 »
50 »
83 »

No 2.° ano:
1 — Psicologia política
2 — Criminologia
3 — História das relações internacionais (II)
4 — História social
5 — História política interna da França
6 — Seminário de actualidade (II)
7 — Análise demográfica e estatística
8 — Instituições políticas
9 — Instituições administrativas
10 — Instituições policiais
11 — Direito penal
12 — Doutrina social da Igreja católica
13 — Estética
14 — Língua estrangeira (II)
15 — Sociologia e tecnologia da informação
16 — Deontologia
17 — Legislação da informação
18 — Trabalhos práticos de jornalismo
19 — Após o 2.° ano, estágio obrigatório numa empresa jornalística, de um mês, pelo menos, durante as férias.

25 horas
20 »
50 »
25 »
25 »
50 »
45 »
50 »
25 »
5 »
20 »
20 »
25 »
50 »
100 »
25 »
25 »
45 »

No 8.° ano:
1 — Ciclo de estudos familiares e sexológicos
2 — A infância desadaptada
3 — As ciências e as técnicas
4 — História das relações internacionais (III)
5 — Seminário de actualidade
6 — Penologia
7— Instituições internacionais
8 — Institutições financeiras
9 — Legislação do trabalho
10 — A hierarquia eclesiástica
11 — O marxismo
12 — As grandes correntes do pensamento contemporâneo
13 — Língua estrangeira (III)

150

25 horas
10 »
25 :»
50 »
50 »
15 »
50 »
25 »
25 »
6 »
25 »
35 »
50 »

10 horas
25 »
6 »
6 >

14 — Problemas de rádio e de televisão
15 — Teoria geral da opinião pública
16 — Administração e gestão das empresas de informação
17 — A publicidade
18 — Rubricas especializadas por opção (espectáculos, questões económicas e sociais, preocupações cívicas e políticas)
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b) Proporção respectiva das matérias ensinadas segundo o número de
horas anuais (para o conjunto dos 3 anos):
A escola de Lille pretende ser simultaneamente uma escola técnica e
um instituto de ciências humanas. As diferentes matérias ensinadas entram
assim em duas categorias: as que se referem ao conteúdo da informação e as
que dizem respeito ao tratamento dado a este conteúdo.
As disciplinas relativas ao conteúdo da informação articulam-se à volta
dos grandes temas clássicos seguintes: o homem, o espaço e a matéria; o tempo;
a sociedade, a cidade, o direito; os ideais e as doutrinas.
Quanto ao ensino específico, relativo ao tratamento da informação, responde às questões de saber como recolher, seleccionar, redigir e apresentar as
notícias.
As respostas a estas perguntas são dadas nas aulas teóricas e nos trabalhos práticos de jornalismo. Estas duas categorias de aulas totalizam cerca
de 2000 horas leccionadas durante o ciclo completo da escolaridade e nas
proporções seguintes:

3.° ano

2.° ano

ano

Ensino
horas

%

horas

do conteúdo da informação
470

52,1

420

do tratamento da informação
240

47,9

210

Total

710

100

630

%

33,4
100

horas

%

420

64,6

230

35,4

650

100

Neste programa as matérias de cultura geral predominam. Todavia,
como a importância dos trabalhos propriamente jornalísticos na avaliação da
média anual cresce no decurso da escolaridade (vide organização), o equilíbrio entre as duas categorias de aulas está assegurado. Tanto mais que o
«stágio obrigatório completa o ensino teórico da prática profissional.
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c) A orientação dos estudos:
Algumas matérias, escalonadas sobre três anos, ocupam os estudantes
durante 150, e até 200 horas. Nestes casos não se trata portanto de uma
simples vulgarização. No entanto, postas de parte estas excepções, o ensino
fornecido pela escola de Lille caracteriza-se sobretudo pelo elevado número
e pela variedade das matérias ensinadas (cerca de 50). Por outro lado, sendo
o número de horas de aulas tão elevado como aquele que é necessário para a
obtenção de uma licenciatura e obrigando ao prolongamento dos estudos para
a preparação do diploma, podemos afirmar que a orientação dos estudos está no
sentido de uma polivalência e que esta formação polivalente constitui uma
verdadeira especialização, a da cultura geral.
ANEXO N.o 5
Deutsche <iournalis tens chulé
[Fundada em 1949]
Organização

As condições de admissão à Escola exigem que os candidatos tenham idade
compreendida entre 19 e 25 anos, que habitem na República federal, que sejam
de nacionalidade alemã, e que sejam submetidos a duas provas de admissão:
primeiro, cada candidato envia uma reportagem e depois um editorial escrito,
sobre um dos três assuntos à escolha, estabelecidos pela Escola; depois, os
candidatos seleccionados previamente desta forma são admitidos a um exame
escrito e oral organizado pela própria Escola era Munique.
A duração do curso é de um ano completo (12 meses) ou seja cerca de
900 horas de aula. Os primeiros 6 meses são reservados à formação de base
compreendendo as regras elementares da prática jornalista (recolha das informações, redacção, paginação). Os 6 meses restantes são consagrados à formação na prática, sob forma de estágio.
Durante este estágio cada estudante muda três vezes de funções.
Os estudos são sancionados por uma certidão de assiduidade que não
serve, no entanto, para reclamar emprego em nenhuma das empresam onde os
estágios são efectuados.
A Escola procura colocar os seus estudantes, e consegue-o facilmente,
tanto mais que os candidatos são seleccionados à entrada, em função das
possíveis colocações.
Financiamento
O financiamento da Escola é assegurado por fundos públicos em 30%
(Estados da Baviera e do Hesse; cidade de Munique) e subvenções particulares
em 70 % (Federação das cadeias de Rádio e de Televisão alemãs, segundo canal
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de televisão, Associação Alemã dos Jornalistas, União Alemã dos Jornalistas,
Associação da Imprensa Protestante, grupo de edições DIMITAG e diferentes
partidos políticos). Algumas casas editoras pagam uma contribuição individual. É de notar que a Escola é uma sociedade particular de ensino, sem fins
lucrativos. Os estudantes não pagam propinas, mas são por vezes atribuídas
bolsas de estudo aos candidatos que necessitem.
Corpo Docente

O número total de professores é de 40, dos quais 36 profissionais do jornalismo. Os professores jornalistas representam 90 % do corpo docente.
Estudantes
O número de inscritos por ano é de 30. O número de diplomados é de 30.
A proporção inscritos/diplomados é portanto de 100 %.
Equipamento
Os locais da escola compreendem 10 salas, entre as quais uma biblioteca,
um laboratório de fotografia, um estúdio de rádio, cinco salas de aula, um
gabinete para o director e uma sala para os arquivos e secretaria. O equipamento auxiliar compreende: três receptores de rádio, um receptor de televisão, mais de cinco máquinas de escrever, material de projecção e o equipamento necessário para o laboratório de fotografia e o estúdio de som.
Conteúdo dos Estudos
a) A natureza das matérias ensinadas
1 — História (40 horas anuais)
2 — Política interna (10 horas)
3 — Relações internacionais (10 horas)
4 — Direito da imprensa (12 horas)
5 — Relações entre a imprensa e o Estado (14 horas)
6 — Publicidade (25 horas)
7 — Geografia (6 horas)
8 — Medicina e jornalismo (12 horas)
9 — Cibernética e jornalismo (6 horas)
10 — Investigação nuclear e jornalismo (6 horas)
11 — Sociologia (6 horas)
12 — Psicologia (12 horas)
13 — Direito e criminologia
14 — Estenografia e prática de dactilografia (80 horas)
15 — Discussão
16 — Redacção das notícias (350 horas)
15S

17 — Serviços de informação (10 horas)
18 — Informações internacionais (20 horas)
19 — Informação de política interna (6 horas)
20 — Notícias locais (40 horas)
21 — Editoriais e críticas (18 horas)
22—«Features» (12 horas)
23 — Notícias culturais (16 horas)
24 — Económicas e financeiras (20 horas)
25 — Informações desportivas (8 horas)
26 — Paginação (40 horas)
27 — O jornalismo e a rádio (25 horas)
28 — O jornalismo e a televisão (25 horas)
29 — Os arquivos (4 horas)
30 — A casa editora (4 horas)
31 — Ética profissional (8 horas)
b) Plano de ensino:
Do 1.° ao 3.° mês: a imprensa escrita
1 — os elementos de base
2 — o agrupamento e a redacção das notícias
3 — problemas próprios dos quotidianos
4 — problemas próprios dos periódicos.
Do 4.° ao 6.° mês: a imprensa não-escrita
4.° mês — a rádio
5.° » —a televisão
6.° s> —revisões e resumo dos conhecimentos adquiridos.
Do 7.° ao 12.° mês: trabalho, na prática: estágios, visitas de estudo.
Os estudantes trabalham em diversas empresas de Imprensa, de
rádio, de televisão ou agências. Durante este estágio os estudantes
continuam submetidos ao estatuto dos estudantes da escola.
c) Princípios e métodos de ensino:
A finalidade da Escola de Munique é tripla: familiarizar os estudantes
com as necessidades e as funções elementares do ofício de jornalista; ensinar-lhes as «astúcias» e as técnicas que lhes serão necessárias para o trabalho
prático, e estimular as aptidões particulares de cada um. Em princípio, os
estudantes formados na Escola de Munique devem poder empregar-se como
repórteres ou como sub-redactores nas empresas de Informação.
Os métodos de ensino praticados em Munique são elaborados em função
do fim essencialmente prático que acabamos de descrever: o ensino efectua-se

por meio de cursos teóricos, de exercícios práticos, de trabalhos originais executados pelos alunos, com vista a serem utilizados pelas empresas, de arranjo
sistemático dos artigos ou de emissões fornecidas pelas empresas, e sobretudo
com ajuda do estágio de 6 meses, dirigido e controlado. Como os professores
são eles próprios jornalistas profissionais (90% do corpo docente), e dado que
das 900 horas de aulas, 2/3, ou seja cerca de 600 horas, são consagrados às
matérias puramente jornalísticas, a orientação prática (num espírito jornalístico) da formação ministrada na escola de Munique, aparece perfeitamente
definida.
ANEXO N.° 6
Scuola Superiore di Giornalismo e Mezzi Audiovisivi
[Fundada em 1961]
Organização
A E. S. de J. de Bérgamo é um estabelecimento pós-universitário. Para
poderem ser admitidos, os candidatos devem ser titulares de um diploma de
estudos superiores «laurea». A duração dos estudos é de 2 anos. Os estudos
são sancionados por meio de exames orais e escritos, bem como por
exercícios classificados. Os estudantes que obtenham uma média suficiente em
cada ano recebem o diploma (próprio) da Escola, onde se menciona uma das
cinco especializações seguintes: 1. Jornalismo; 2. Publicidade; 3. Cinema; 4. Rádio e Televisão; 5. Teatro.
Financiamento
As actividades da Escola são financiadas por fundos públicos em 53%,
subvenções particulares em 34 % e propinas dos alunos em 13 %.
Corpo Docente
O número total de professores é de 26, de entre os quais 2 jornalistas profissionais. Os colaboradores jornalistas representam 7,6 % do corpo docente.
Estudantes
O número de inscritos por ano é, em média, de 40. O número anual de
diplomados é de 30, ou seja 75 % dos inscritos.
Equipamento
Os locais postos à disposição da Escola compreendem 14 salas, das quais
5 salas de aula. Tem vindo a constituir-se uma biblioteca. O material com-
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preende: aparelhos de projecção, um circuito de televisão, aparelhagem de
fotocópia, vários receptores de televisão e gravadores.
Conteúdo do Curso
0 programa de estudo comporta os cursos comuns a todas as especializações, os cursos constituintes de cada especialidade e os cursos complementares
facultativos.
a) Cursos comuns a todas as especializações (368 horas)
1 — Doutrina e moral católica (4 semestres, 64 horas)
2 — Psicologia social (2 semestres, 32 horas)
3 — Sociologia (2 semestres, 32 horas)
4 — História da cultura moderna e contemporânea (2 semestres,
32 horas)
5 — História da Igreja da época moderna e contemporânea (1 semestre,
16 horas)
6 — História moderna e contemporânea (1 semestre, 16 horas)
7 — Legislação da imprensa e dos meios audio-visuais (1 semestre,
16 horas)
8 — Deontologia (2 semestres, 32 horas)
9 — História da arte (1 semestre, 16 horas)
10 — Dramaturgia (2 semestres, 32 horas)
11 — Doutrina e técnica do jornalismo (curso geral: 1 semestre, 16 h.)
12 — Doutrina e técnica da publicidade (curso geral: 1 semestre, 16 h.)
13 — Doutrina e técnica do cinema (curso geral: 1 semestre, 16 horas)
14 — Doutrina e técnica da rádio-televisão (curso geral: 1 semestre,
16 horas)
15 — Doutrina e técnica do teatro (curso geral: 1 semestre, 16 horas)
6) Curso constitutivo da especialização para o diploma de jornalismo
(112 horas)
1 — Doutrina e técnica do jornalismo (curso superior: 3 semestres,
48 horas)
2 — História do jornalismo (1 semestre, 16 horas)
3 — Organização da direcção e da redacção (1 semestre, 16 horas)
4 — Técnica editorial (1 semestre, 16 horas)
5 — Técnica tipográfica (1 semestre, 16 horas)
c) Cursos complementares para o diploma de jornalismo
(duas matérias à escolha, 32 horas)
1 — A imprensa quotidiana (1 semestre, 16 horas)
2 — A imprensa periódica (1 semestre, 16 horas)
3 — As rotativas (1 semestre, 16 horas)
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4 — A imprensa para a juventude (1 semestre, 16 horas)
5 — Relações públicas (1 semestre, 16 horas)
6 — Adidos de imprensa (1 semestre, 16 horas)
7— A imprensa técnica (1 semestre, 16 horas).
Os dois anos de estudos (quatro semestres) totalizam 512 horas de cursos.
Proporcionalmente, os cursos de jornalismo representam 28 %, contra 72 % de
cursos comuns a todas as especializações. Na prática, as 144 horas de cursos
de jornalismo, dadas no 2.° ano, representam uma média de 5 horas por
semana.
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