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RESUMO:  O artigo situa as Competências Infocomunicacionais (Competências InfoCom) 
como um atributo de fortalecimento da democracia, em cenário que aponta uma tendência 
para o seu declínio, a partir do crescimento de uma agenda conservadora em ambiente de 
grandes investimentos em Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC). Para tanto, 
analisa, com técnica mista de etnografia e netnografia, uma experiência de jovens que, por 
meio da produção em audiovisual, conseguem projetar suas realidades para mais de 23 
milhões de pessoas, em canal do Youtube. Os primeiros resultados mostram as competências 
InfoCom no contexto de uma competência maior, que surge a partir do desenvolvimento de 
um protagonismo juvenil crítico, possibilitando aos sujeitos da pesquisa uma possível 
percepção cognitiva da própria democracia, a partir de suas práticas de audiovisual e ações 
comunitárias. 
 

INTRODUÇÃO 

O artigo discute o desenvolvimento das Competências InfoCom como primordial na formação 

da juventude em contraponto a um cenário mundial de tendência para o declínio da 

democracia. As competências InfoCom referem-se à capacidade de manter-se informado 

(buscar, selecionar, avaliar e aplicar informações para resolver questões) e comunicar (manter 

diálogos, negociar e trabalhar colaborativamente em ambientes de hiperinformação) 

(BORGES, 2018).  

Assim, o objetivo de nossa reflexão é demonstrar que, a despeito da aceleração tecnológica, e 

até por causa dela, o desenvolvimento de competências se apresenta como uma urgência para 

a sustentabilidade dos processos democráticos. Nessa direção, destacamos uma experiência do 

interior de Minas Gerais, mostrando um grupo de jovens que, mesmo afastado de grandes 
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centros, vivendo em ambiente de baixa oferta de internet, consegue promover a 

democratização da informação por meio de um canal no Youtube, que registra mais de 23 

milhões de visitas e 124 mil inscrições. 

 

DEMOCRACIA E COMPETÊNCIAS INFOCOM 

As discussões referentes à democracia, e ao seu possível declínio, vêm ganhando corpo 

concomitante ao crescimento e investimentos nas TIC, em especial nos sistemas neurais e de 

inteligência artificial. Sobrepõe-se nesses processos decisões tecnocráticas, inclusive em nível 

de governos, longe de um debate mais amplo acerca de um desenvolvimento desejável para 

um planeta mais sustentável, somando-se a uma agenda conservadora que, por meio de uma 

gama de possibilidades de canais de comunicação online, dá ressonância a discursos 

xenófobos e eugênicos, entre outros, que se configuram como indicadores do referido 

declínio. 

O problema da democracia, no entanto, apenas se mostra mais evidente neste cenário de 

hiperinformação, mas os desafios enfrentados pelo sistema datam, ao nosso ver, desde a sua 

ressignificação a partir do Iluminismo, que atrela – quase que por uma relação mágica, mítica 

– conceitos relativos a direitos e à liberdade, entre outros, à concepção do Estado Liberal, e, 

no mundo contemporâneo, ao próprio capitalismo. Essa relação, por si e em si, configura-se 

como um processo de dominação, como já apontara Adorno (2000, p. 24)4, em sua crítica ao 

Iluminismo, ao colocar que este “[...] se relaciona com as coisas assim como o ditador se 

relaciona com os homens. Ele os conhece, na medida em que os pode manipular”. 

Esse atrelamento de conceitos a sistemas é uma invenção humana, bem como a própria 

democracia, que nasce na Grécia Antiga, mas o pensamento que emerge no Século XVII e se 

consolida no XIX é responsável por sua projeção especialmente no mundo ocidental, com 

dimensão sem precedentes quando comparada a outros sistemas políticos. Destarte, ao nosso 

ver, o primeiro problema é pensá-la enquanto uma centralidade universal, ou até mesmo como 

um axioma. 

                                                 
4 O texto original – Begriff der Aufklaerung, produzido com Horkheimer, em “Dialektik der Aufklaerung – foi 
publicado em 1969, na cidade de Frankfurt (Alemanha) 
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Por outro lado, não estamos tratando de uma simples invenção, mas, como destaca 

Nascimento (2020, p. 95), de “[..] uma das mais belas invenções da sociedade moderna” e, 

citando Lefort (1983), que nos remete “[...] a um regime que se nutre da incompletude de 

nossa existência humana, não para resolver conflitos em definitivo, mas por permitir sua 

gestão como algo intrínseco à sociedade”. Conforme o próprio Lefort (1983, p. 34), é 

fundamental perceber que a democracia emerge e se mantém pela incerteza, inaugurando “[...] 

uma história na qual os homens estão à prova de uma indeterminação última quanto ao 

fundamento do Poder, da Lei e do Saber, e quanto ao fundamento da relação de um com o 

outro [...]”. 

A partir das concepções de Lefort (1993), já identificamos uma correlação estreita entre 

democracia e competência InfoCom.  Isso, porque, um dos fundamentos dessa competência 

não é estabelecer uma relação verticalizada em processos de convencimento, mas de 

alteridade, que nos permite ouvir e negociar, apontando para resultados indeterminados: 

mudanças de ideias entre os interlocutores e, até, mesmo, a chegada de conclusões não 

previstas nos diálogos iniciais.  

Retomando as reflexões acerca da indeterminação e da incompletude da democracia, podemos 

dizer que estas condições são, para efeito do trabalho em curso, suficientemente capazes de 

desnudar os mitos construídos a seu respeito, como dissemos, advindos do Iluminismo, nos 

remetendo na direção de não a pensar axiomaticamente. Por este caminho, temos condições 

de estabelecer um metaponto de vista para as reflexões que se seguem, entendendo que os 

atributos acerca de sua incerteza são, simultaneamente, pontos fortes e fracos que dizem 

respeito, respectivamente, à sua sobrevivência ou ao seu possível declínio. 

Sob um olhar mais pragmático acerca da democracia e da capacidade de leis impedirem o seu 

declínio, Levitsk e Ziblat (2018, p. 121-122) argumentam que, “[...] mesmo constituições bem 

projetadas falharam nessa tarefa”. Eles citam, entre outros exemplos, a Constituição de 

Weimar (1919) e o Rechatsstaat (estado de direito) da Alemanha, que colapsaram com a 

chegada de Adolf Hitler ao poder, em 1933. Os autores apontam também como risco o que 

chamam de “[...] exagero das prerrogativas constitucionais” a partir de guerras mortais entre 

partidos que resultam na quebra de uma confiança mútua e no fim do que chamam de “[...] 

reserva institucional”. (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 138). 
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No Brasil, o caso mais recente desse possível “exagero das prerrogativas constitucionais” foi 

a destituição de Dilma Rousseff, em 2016, da presidência do país, dando início a uma era de 

incerteza quanto ao futuro da democracia. De acordo com nosso entendimento, neste recorte 

histórico houve uma quebra da chamada tolerância mútua entre os partidos, esgotando-se, 

assim, a reserva institucional que existia nesta relação. 

Levitsky; Ziblatt (2018, p. 15) apontam que as democracias podem morrer também “[...] não 

nas mãos dos generais, mas de líderes eleitos que subvertem o próprio processo que os levou 

ao poder”. Ao contrário de golpes militares, a exemplo do que ocorreu no Brasil em 1964, tal 

declínio começaria no processo eleitoral, como aconteceu em países como Venezuela, 

Hungria e Rússia, entre outros. Neste cenário, argumentam Levitsky; Ziblatt (2018, p. 15), 

Muitos esforços do governo para subverter a democracia são `legais`, no 
sentido de que são aprovados pelo Legislativo ou aceito pelos tribunais. Eles 
podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a 
democracia – tornar o Judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou 
limpar o processo eleitoral. [...] Os cidadãos continuam a criticar o governo, 
mas muitas vezes se veem envolvidos em problemas com impostos ou outras 
questões legais. (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 15). 

A história contemporânea do Brasil registra também indicadores para um possível declínio do 

sistema na direção apontada por Levitsky e Ziblatt (2018). O Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) assinado pelo ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro 

Hallal, após criticar o Presidente da República em uma transmissão ao vivo, em janeiro de 

2021, nas dependências da instituição, pode ser considerado um exemplo. O processo foi 

aberto pelo deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), que ingressou com uma representação 

contra o professor na Controladoria-Geral da União (CGU). 

A compreensão da diversidade também tem entrado na pauta das discussões sobre a 

democracia. Levitsk e Ziblate (2018), ao contextualizarem o problema relativo ao seu declínio 

na sociedade norte-americana, admitem que a manutenção dela em sociedades multirraciais é 

uma dificuldade concreta enfrentada pelo sistema. Eles mostram, no entanto, que além do 

respeito às normas constitucionais do passado, faz-se necessário que as referentes inclusões, 

especialmente as relativas à diversidade étnico-racial, devam ser reconhecidas e praticadas de 

forma exacerbada. 

Sobre a questão da diversidade, porém, Morin (2003, p. 108), adverte que o respeito a este 

atributo “[...] significa que a democracia não pode ser identificada como a ditadura da maioria 
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sobre as minorias; deve comportar o direito das minorias e dos contestadores à existência e à 

expressão, e deve permitir a expressão das ideias heréticas e desviantes”. Morin (2003, p. 

110) expõe também que a regressão democrática ocorre a partir da tendência de se “[...] 

posicionar os indivíduos à margem das grandes decisões (com o pretexto de que estas são 

muito ´complicadas` de serem tomadas e devem ser decididas por ´expertos` tecnocratas), de 

forma a atrofiar competências, a ameaçar a diversidade e a degradar o civismo”. 

Nessa perspectiva, a relação que separa o “competente” e o “incompetente” é o que Chauí 

(2015) chama de “ideologia da competência”, capaz, ao nosso ver, de ajudar a ruir o processo 

democrático, por ampliar a invisibilidade de comunidades que estariam fadadas a viver numa 

instância subalterna da sociedade. O rompimento dessa condição, no entanto, se faz 

necessário também como uma qualidade para se evitar o declínio da democracia, uma vez que 

os grupos sociais ausentes passariam a assumir um protagonismo que desse voz a suas 

identidades, seus conhecimentos, suas habilidades, enfim, ao arcabouço de elementos 

materiais e imateriais concernentes a suas existências e culturas. 

Admitimos, então, conforme trabalho publicado em 2020, que os discursos das competências 

podem ser percebidos a partir do conceito de Morin (2011) referente à dupla complexidade. A 

complexidade real da lógica a situa utilitária, funcional, enquanto a complexidade lógica do 

real pode nos fazer compreendê-la para além desse utilitarismo, como uma possibilidade de 

representação de um domínio qualitativo, como sugere Ardoino (2015), relativo a uma 

experiência adquirida ao longo de um período. (DAHER JUNIOR e BORGES, 2020). 

Neste lugar é que passamos a discutir as competências InfoCom e suas conexões com as 

questões referentes à democracia, a partir da experiência do Grupo Audiovisual Rodrigo Silva 

(Grupo ARS). A pesquisa de doutorado em curso – “Pegadas da juventude na construção do 

conhecimento”, que, à luz da Ciência da Informação (CI), analisa os impactos das 

competências InfoCom na formação do protagonismo juvenil –, não previa uma discussão 

acerca do problema da democracia. O trabalho empírico, no entanto, acabou nos mostrando 

que o tema estava implícito em boa parte do processo, conforme veremos a seguir. 
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CAMINHOS 

Para a pesquisa, buscamos um diálogo possível entre a fenomenologia e a teoria crítica, 

consoante às possibilidades de aproximação com as escolas que recorrem à Teoria da 

Complexidade de Morin (1996, 2003, 2011), a partir da dialógica. Procurando entender a 

questão da emancipação advinda do território investigado, mediante análise das produções 

audiovisuais e ações comunitárias dos sujeitos da pesquisa, estamos desenvolvendo uma 

pesquisa-ação5 aplicando a técnica mista de etnografia com a netnografia, baseada em 

Kozinets (2014), entendendo que o ponto de convergência é a observação participante 

(SCHMIDT, 2006). Assim, trazemos Carr e Kemmis (2004), que fazem um resgate da Teoria 

da Ação Comunicativa em Habermas (1982), estabelecendo uma teoria crítica com aspectos 

compreensivos, fenomenológicos, ou seja, com portas abertas para a complexidade. 

A investigação empírica ocorre no Distrito de Rodrigo Silva, localizado a 18 quilômetros da 

sede Ouro Preto (MG), que tem como principal atividade econômica a exploração mineral. Os 

sujeitos da pesquisa, hoje cerca de dez jovens com idade entre 12 e 17 anos que compõem o 

Grupo ARS, estudam ou estudaram na Escola Municipal Doutor Alves de Brito, instituição 

que abriga alunos de todos os estratos sociais da região, por ser a única do local. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

A questão da democracia emerge das primeiras análises dos vídeos publicados pelo grupo, 

dos relatos dos próprios protagonistas, assim como de outros sujeitos da comunidade (pais, 

professores e técnicos da escola). Quanto aos vídeos, podemos dizer que – além de 

propiciarem uma ampliação de visões relativas ao acesso, à compreensão e à avaliação da 

informação, portanto alguma competência informacional, e de revelarem a capacidade dos 

jovens em produzir em ambiente colaborativo e de saber distribuir os seus conteúdos, 

mantendo a comunicação com outras comunidades online, caracterizando também uma forma 

de competência em comunicação – têm sido resultado de uma produção associativa, portanto, 

democrática. 

                                                 
5 Projeto aprovado no CEP/UFBA, conforme Parecer Consubstanciado de no 3.372.763 
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Ao chegarem a uma população de mais de 23 milhões de pessoas, os conteúdos6 produzidos 

pela TV Alves de Brito possibilitam que as redes que multiplicam o conhecimento dominante, 

no caso o YouTube, sejam capazes também de, conforme Garcia Gutierrez (2018, p. 105) “[...] 

promover a resistência dos conhecimentos considerados subalternos exercitando, assim, o 

pluralismo ético”. Tal exercício está no arcabouço dos atributos apontados como essenciais ao 

fortalecimento democrático, conforme referencial teórico aqui trabalhado. 

As análises iniciais dos questionários (semiestruturados) aplicados aos pais, professores e 

técnicos administrativos da escola nos levam também a uma reflexão sobre a democracia, nos 

permitindo afirmar que a experiência de vivida no distrito de Rodrigo Silva está intimamente 

ligada à questão em discussão. A conexão da experiência com o aumento da capacidade de os 

jovens trabalharem em grupo foi bastante realçada pelo universo dos entrevistados, assim 

como a multiplicação de suas ações voluntárias na organização de eventos escolares e 

comunitários. 

O mesmo sentimento foi manifestado pelos sujeitos da pesquisa, por meio da análise 

netnográfica das conversas mantidas em grupo do WhatsApp. A fala que segue resume bem 

esse sentimento:  

 [14:01, 26/12/2020] A14 Sim, o audiovisual me mostrou uma nova 
perspectiva, me trouxe um senso de responsabilidade maior, me trouxe um 
pouco da "democracia" pois em nosso projeto todos temos vozes, entre 
outras coisas. 

Outras manifestações nesta direção ocorreram e, mesmo sem citar a palavra democracia, 

reforçaram o aprendizado de suas capacidades em trabalhar em grupo, com respeito a 

opiniões alheias, para se chegar aos resultados das ações propostas, seja em nível de produção 

de conteúdo ou de organização de atividades sociais e comunitárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As análises desenvolvidas até o presente nos dão indícios significativos de que a experiência 

do Grupo ARS pode alavancar um protagonismo – seja promovendo e/ou sendo promovido 

pelas Competências InfoCom – capaz de nos deixar lições acerca do que vem a ser 

democracia, permitindo, naquele local, a sua compreensão sob uma perspectiva mais 

                                                 
6 Disponível para busca em https://www.youtube.com/channel/UCdTs3AiJDGW4QzChuounDuQ. 

https://www.youtube.com/channel/UCdTs3AiJDGW4QzChuounDuQ
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cognitiva, portanto, resistente a ações que venham a promover o seu declínio. Isso, 

especialmente porque, ao procurarem estabelecer um domínio cultural sobre seu território, por 

meio dos laços de pertencimento social, do fortalecimento das identidades, os sujeitos da 

pesquisa passam a ser dotados de uma competência realmente qualitativa, levando-os a 

reconhecerem suas responsabilidades enquanto produtores de conteúdo e disseminadores de 

informação, exercendo, assim, suas ações com forte grau de autonomia. 
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