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De que forma a cultura – tomada em sentido amplo, envolvendo as artes, a 
educação, a mídia e outras manifestações do pensamento – pode contribuir para a 
promoção de políticas públicas, que favoreçam a consolidação de um Estado 
democrático e uma democracia mais participativa nos países da América Latina? 
Em torno dessa questão, organiza-se o projeto "Uma Cultura para a Democracia", 
uma iniciativa da Universidade de Maryland e do Ministério da Cultura do Brasil, 
com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da qual participo como 
pesquisador convidado e diretor da TV-PUC. 
 
O projeto começou em 1995, com a idéia de sistematizar o conhecimento adquirido 
em incontáveis estudos sobre o impacto das ditaduras no Cone Sul, e o papel da 
cultura na redemocratização dos países da região. Pesquisando em quatro direções 
– Economia da Cultura, Espaços de Participação Democrática, Políticas Culturais e 
Políticas Educativas – logrou realizar, em oito anos de atividade, diversas reuniões 
acadêmicas no Brasil e nos Estados Unidos, dois seminários internacionais e três 
volumes de artigos, de professores renomados como Paulo Sérgio Pinheiro, Renato 
Janine Ribeiro, Celso Beisiegel, Teixeira Coelho e José Álvaro Moisés, entre outros. 
A coordenação dos trabalhos é do professor Saul Sosnowski, diretor do Centro de 
Estudos Latino-Americanos da Universidade de Maryland (ss55@umail.umd.edu).  
 
Alguns axiomas emergiram claramente das reflexões. O primeiro é de que "a 
cultura é includente": o acesso aos bens culturais é uma condição fundamental da 
expansão e da consolidação da cidadania, na medida em que implica no 
"enpowerment" (ampliação do poder) do cidadão comum. Partindo-se de outro 
axioma – "a cultura agrega, não é agregada" –, observou-se que a cultura contribui 
ao desenvolvimento humano, tanto ao individual quanto ao comunitário; contribui 
para o reconhecimento da própria identidade e para o respeito e conhecimento do 
outro.  
 
A Universidade de Maryland negocia com o Ministério da Cultura, no momento, uma 
nova fase do projeto, que tratará especificamente de "Cultura e Inclusão Social", 
tema de absoluta relevância e muito presente em projetos e programas acadêmicos 
da PUC-SP. A idéia é buscar aplicações práticas para as muitas recomendações 
surgidas da primeira fase, explorando a interação da cultura com a escola, com a 
mídia e com a educação a distância. Pretende-se desenvolver cursos, oficinas, 
publicações, programas de rádio, CD-Roms, programas de TV e vídeos, entre 
outros materiais. Minha intenção é fazer com que a TV PUC, pela experiência rica e 
diferenciada que reúne nestes seus sete anos de existência, tenha um papel ativo 
na produção de parte desses materiais.  
 
Prof. Gabriel Priolli 
Diretor da TV PUC 
Professor Licenciado do Depto. de Jornalismo 
Artigo publicado no Boletim Rede Internacional nº38, 05/03 

mailto:ss55@umail.umd.edu

