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Este artigo apresenta uma discussão sobre o exercício da cidadania, especialmente

no que diz respeito ao direito à educação, ao acesso à informação e à cidadania.

A Unesco (1983) relata um histórico progressivo sobre o acesso do indivíduo à
informação, que estaria diretamente vinculado a sua busca pela cidadania, e à evolução
tecnológica ocorrida ao longo dos anos: desde o século I (Era Cristã) - substituição do
pergaminho e do papiro pelo papel - até o século XX e XXI  (Mundo) – expansão dos
meios de comunicação de massa. Apesar dessa evolução, a maior parte da população não
usufrui as vantagens da evolução tecnológica. Para que esse problema tenha um tratamento
diferenciado, a Unesco sugere uma “nova ordem” em matéria de comunicação e
distribuição da informação.

A comunicação e a educação constituiriam um elemento essencial para as relações
internacionais. Nesse contexto o conceito de cidadania e o papel do cidadão na busca de
oportunidades e de acesso à informação são essenciais.

Cecília Peruzzo (1998) faz um paralelo entre a concepção liberal de cidadania e o
modelo desenvolvido por Rousseau (Séc. XVIII). O modelo liberal se pauta na
individualidade, na separação entre as esferas pública e privada. Nessa perspectiva, o que
interessa é a satisfação pessoal, desvinculada do engajamento político e social. O modelo
proposto por Rousseau vê cidadania como um direito coletivo que favorece a
individualidade e que pressupõe ação política, e sua socialização implica na aquisição de
direitos e no cumprimento de deveres em sociedade.

A cidadania é histórica, sendo sempre uma conquista do povo, e sua ampliação
depende da capacidade política dos cidadãos, da qualidade participativa desenvolvida. De
encontro a essa idéia de cidadania, Demo (1991) conceitua cidadania “como um processo
histórico de conquista popular” (DEMO, 1991:17).

A participação da sociedade civil tem mudado, especialmente desde os anos 90,
com o engajamento de ONG’s e movimentos populares comprometidos. Junto a esse
movimento outros surgiram e estão surgindo em todas as áreas sociais, em resposta às
demandas da sociedade.

Para Amartya Sen1 (2000) uma maneira de garantir um estado democrático, com a
participação de cidadãos ativos, é a liberdade de escolha, acompanhada de capacidades e
oportunidades. A falta de oportunidade de acesso à informação prejudica esse processo.

                                                
1 Prêmio Nobel em Economia/1998.



Dados da Unesco (2002: 285) mostram que, por exemplo, na Finlândia – país
desenvolvido – 455 habitantes em cada 1.000 lêem jornais; 1145 em 1000 habitantes têm
aparelho de rádio (mais de um aparelho por pessoa); 56,87 em cada 100 habitantes têm
televisão (1998); 36,01% dos habitantes têm computadores (1999) e a cada 10.000
habitantes, 3.227,44 têm acesso à internet. Assim como a Finlândia, países como a
Austrália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Áustria, Bélgica, entre outros
desenvolvidos, têm uma estrutura de acesso aos meios de comunicação mais democrática.
No entanto, sabe-se que nesses países, tidos como desenvolvidos, também há
desigualdades, como a questão da discriminação racial nos Estados Unidos.

              Na outra ponta, com relação à distribuição da informação, há países, notadamente
de nações africanas, asiáticas, oceânicas e latinas, que sofrem mais com essa falta de acesso
se comparado a países desenvolvidos. De acordo com a Unesco (2002) Zimbábue, na
África, registra um número de 19 habitantes em cada 1000 que lêem jornal (1999); 102 que
têm aparelho de rádio (1997); 2,94% de pessoas no país que têm aparelho de televisão
(1998); 1,3% de habitantes que possuem computador (1999) e 17,35 habitantes que têm
acesso à internet a cada 10.000 (1999). Esse é um dos vários exemplos que a Unesco traz
no seu estudo.

No Brasil, considerado um país em desenvolvimento, os números de acesso aos
meios de comunicação são: 40 em cada 1.000 habitantes lêem jornais (1999); 434 em 1000
pessoas têm aparelho de rádio; 31,63% dos habitantes têm aparelho de televisão (1998);
3,63% da população possui computador (1999) e 208,34 habitantes em cada 10.000 têm
acesso à internet (1999).

Dados de pesquisa sobre a expansão da internet mostram que a população mundial
de internautas cresceu 7% em 2003 comparado a 20022. A televisão e o rádio, segundo
relatório da Unesco (2002), são as mídias mais abrangentes, no entanto, nota-se que há
distribuição e acesso distinto dos meios de comunicação entre os países.

Os pesquisadores Tichenor, Donohue e Olien (1980), teóricos do Knowlegde Gap,
apresentaram três aspectos diretamente ligados ao exercício da cidadania: 1-   controle de
acesso à informação; 2- controle de distribuição da informação, o qual está diretamente
ligado ao controle de acesso à informação; 3- o controle do reforço das predisposições
prévias, as quais determinariam a capacidade de compreensão das notícias de acordo com o
meio socioeconômico e educativo do receptor.

As disparidades de informações entre indivíduos que “sabem mais” e os que “sabem
menos” provocam, geralmente, uma concentração de poder nas mãos dos primeiros. Sobre
essa divisão, Martín-Barbero (2002) lembra o pesquisador Miguel de Moragas Spá ao
afirmar que “as novas tecnologias da comunicação estão reforçando a divisão entre a
informação e a cultura dirigidas para aqueles que tomam as decisões na sociedade e o outro
tipo de informação e de cultura voltada para o entretenimento das grandes massas”
(BARBERO, 2002, p.45). 

                                                
2 Dados disponível em http://www.folhaonline.com.br/notícias.htm. Data de acesso: 24/01/2004.



O processo de inclusão social dos indivíduos que estão à margem das oportunidades
e das escolhas se verifica por meio da conscientização política e cidadã da comunidade,
seja em nível local, regional, nacional ou internacional, especificamente com relação à
educação, ao acesso à informação e ao direito à cidadania. A conscientização e o
reconhecimento dos direitos da pessoa como cidadão devem ser os primeiros passos nesse
caminho de busca pela liberdade de escolhas e de oportunidades.


