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Comunicação e multiculturalismo 
Norval Baitello Junior 

O ensino da comunicação hoje, muito além de preparar para a utilização de 
tecnologias que se renovam e se tornam obsoletas a cada dia, deve capacitar os 
profissionais para lidar com temas complexos, sem reduzi-los a velhos estereótipos 
cheios de preconceitos. Impõem-se, portanto, uma atitude crítica e reflexiva e a 
capacidade de ver o outro em sua completude, respeitando suas diferenças. 
 
Com a crescente facilidade de locomoção e sobretudo com o acesso à informação 
possibilitado pelas tecnologias, fica muito claro que a ênfase deverá ser dada agora 
aos conteúdos, vale dizer, à qualidade da informação acessada e não mais ao seu 
simples acesso. Neste sentido, experimentos de internacionalização das atividades 
acadêmicas afirmam-se como espaços privilegiados de construção destes novos 
paradigmas para o ensino da comunicação. 
 
Concordando com estes princípios, a Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC-
SP e o Instituto de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade de 
Viena, Áustria, iniciaram um programa de intercâmbio propondo uma prática 
pedagógica da comunicação que diferencie os seus futuros profissionais pela 
capacidade de lidar com temas complexos. 
 
O Programa Interuniversitário de Jornalismo Multicultural "Mídia e 
Minorias", uma iniciativa educacional internacional e interdisciplinar, que conta 
também com a participação de Faculdades de Comunicação de New Orleans, 
México, Budapeste e Praga, parte do reconhecimento de que as Ciências da 
Comunicação têm um importante papel sócio-cultural na afirmação de atitudes 
transculturais, especialmente por meio da criação de uma representação mais 
positiva e uma cultura mais solidária em relação às minorias junto à opinião 
pública. 
 
Como parte deste programa que pretende não apenas promover um intercâmbio de 
estudantes, mas também uma troca de idéias e sobretudo uma prática pedagógica 
da comunicação voltada para um dos mais importantes temas da atualidade - o 
multiculturalismo -, a Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC-SP recebeu, em 
junho passado, 18 estudantes de jornalismo da Universidade de Viena, 
acompanhados do diretor do Instituto de Jornalismo e Ciências da Comunicação, 
Prof. Thomas Bauer, e de um repórter da TV Áustria. Neste segundo semestre, um 
grupo de estudantes da PUC-SP irá a Viena, elaborando matérias jornalísticas - em 
vídeo, áudio e impressas - sobre o tema multiculturalismo e minorias. 
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