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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo compreender a transição da nova cultura de velocidade e das 
redes que se formou a partir da cultura de massas da Era Industrial e que se desenvolveu 
suportada pela tecnologia digital e seus avanços, tornando-se a Cibercultura. Em seguida, o 
estudo analisa o conceito de velocidade como fenômeno social, que é sugerido como um 
veneno letal que atua na Dromocracia Cibercultural, imperceptível e sustentado, no presente, 
pela Cibercultura. Segue apresentando a análise do resultado de duas pesquisas voltadas para 
identificar as características da Geração Internet, analisando a dromoaptidão e a adesão dos 
integrantes daquela geração à Cibercultura, como oportunidade de aplicação das tecnologias 
de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem na educação.  
Palavras-chave: Cibercultura. Dromoaptidão. Geração Internet. 
 

 
ABSTRACT 

This article aims to understand the transition of the new culture of speed and the networks that 
are formed from the mass culture of the Industrial Age, and that developed supported by 
digital technology and its advances, becoming Cyberculture. Then, the study examines the 
concept of speed as a social phenomenon, which is suggested as a lethal poison that acts on 
cybercultural dromocracy imperceptible and sustained at present by Cyberculture. The 
following analysis presents the results of two studies aimed to identify the characteristics of 
Internet Generation, analyzing drom aptitude and support of members of that generation to 
Cyberculture, as an opportunity for the application of information and communication 
technologies in teaching and learning education process. 
Keywords: Cyberculture. Drom aptitude. Internet Generation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo segue com intensas mudanças sociais, políticas e econômicas, tendo como 

efeitos a pressão por alterações na participação do Estado na sociedade, modificações no 

aproveitamento e na qualificação dos trabalhadores para atender aos novos modelos de 

complexidade tecnológica e de produção, bem como novas estruturas de prestação de serviços 

públicos e privados, que demandam modificações na definição das políticas e práticas 

educativas.   

A escola é também uma rede social que toma corpo a partir da origem, formação e 

ação integrada de seus agentes, estando, portanto, solidariamente sujeita às alterações que 

crescem no mundo fora dela, ainda que ela possa ser guardada por reservas legais, disciplinas 

rígidas ou até mesmo por grades e seguranças. Mais do que isso, a escola necessita caminhar 

passo a passo com as mudanças sociais e as inovações tecnológicas da sociedade local e 

global, para que busque cumprir sua missão de educar o aluno, transformando-o num cidadão 

capaz de viver de forma sustentável e livre para o exercício da cidadania. 

Um fator que ainda não foi devidamente resolvido na educação pública em geral, no 

Brasil, e no ensino fundamental, em particular, é a expectativa da introdução e da exploração 

dos recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC1 no planejamento escolar. 

Especialistas em comunicação de todo mundo são enfáticos em reconhecer que as gerações 

nascidas após a popularização do computador pessoal, da internet e do telefone celular e seus 

aplicativos terão dificuldades e desinteresse em se adaptar a metodologias de comunicação 

para o ensino e aprendizagem seriada, como é o sistema educacional vigente, e, 

provavelmente, tanto mais grave será essa dissintonia, caso essas gerações não possam fazer 

uso dos dispositivos tecnológicos com os quais elas se habituam a utilizar antes mesmo de 

serem matriculadas no primeiro ano escolar.  

O interesse pelo estudo do tema foi estimulado a partir de duas oportunidades de 

contato deste pesquisador com a teoria e a prática da educação básica e superior e com seus 

agentes na sala de aula.  

A primeira delas ocorreu no início de 2010, como estudante do curso de Licenciatura 

em Letras Inglês da Universidade Tiradentes – UNIT, em Aracaju, no nordeste brasileiro, 

onde foi percebida a importância e identificado o valor da comunicação e da compreensão de 

mundo para o êxito do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. Essa percepção foi 

reforçada com a segunda oportunidade, no primeiro trimestre de 2011, no curso da disciplina 

isolada de Tecnologia Aplicada à Educação, no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da 
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Universidade Federal de Sergipe, em cuja oportunidade foram demonstradas as possibilidades 

oferecidas pelas TIC como recursos para construção e difusão do conhecimento e de acesso à 

cultura global, componentes estes aplicáveis na formação educacional de professores e alunos 

em todos os níveis.  

A partir dessas constatações, o presente estudo busca, primeiramente, compreender a 

transição da nova cultura da velocidade e das redes que se formou a partir da cultura de 

massas da Era Industrial2 e que se desenvolveu suportada pela tecnologia digital e seus 

avanços, tornando-se a revolucionária Cibercultura. Em seguida e na onda da evolução social 

e tecnológica, o trabalho analisa o conceito de velocidade como fenômeno social, que é 

sugerido como um veneno letal contra a alteridade, que atua na Dromocracia Cibercultural, 

imperceptível e sustentado no presente, pela Cibercultura.  

Finalmente, é apresentado o resultado de duas pesquisas voltadas para a análise das 

características da Geração Internet, chamada assim porque cresceu sob a ascensão do 

computador, da internet e de outras tecnologias digitais e em meio à cultura da velocidade e 

das redes. As pesquisas são apresentadas por Don Tapscott, um empresário e professor da 

Universidade de Toronto, no Canadá, num livro com o título original “Grown Up Digital”, 

cuja edição nacional compõe as referências desse artigo com o título “A hora da geração 

digital”.  

Uma delas foi um projeto de pesquisa que entrevistou cerca de dez mil integrantes da 

Geração Internet em todo mundo, entre 2006 e 2008, pela empresa de pesquisa e consultoria 

nGenera Innovation Network.  A outra é o resultado de um relatório da Fundação Gates que 

pesquisou o comportamento de alunos da mesma geração em sala de aula em escola do ensino 

médio nos Estados Unidos da América.  

O estudo pretende de trazer, portanto, a compreensão teórica e ilustrada dos 

conceitos acima apresentados e diante do que foi constatado nas pesquisas citadas, analisar a 

penetração global da Cibercultura e os efeitos da Dromoaptidão da Geração Internet,  para 

reforçar e confirmar necessidade de revisão nos requisitos para a formação de professores e a 

criação de um ambiente ergonômico de ensino e aprendizagem que possa atender as 

demandas das gerações de aprendizes na educação brasileira. 

 

1. CIBERCULTURA: A CULTURA DE VELOCIDADE E DAS REDES  

 

As verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre a tecnologia (que 
seria da ordem da causa) e a cultura (que sofreria os efeitos), mas sim entre 
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um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e 
interpretam de diferentes formas as técnicas. (LÈVY, 1999, p.23). 
 

Na citação acima, Pierre Lèvy, um dos pensadores de maior destaque na temática da 

Cibercultura, introduz o que ele considera o principal produto dessa onda que se espalha pelo 

mundo, atraindo cada vez mais usuários e formando redes sociais autônomas e inteligentes 

independente das distâncias e culturas.  

 

2.1. A cibercultura e seus substratos  

 
Para uma primeira noção de localização e de desenvolvimento da Cibercultura, Lèvy 

(1999, p. 17) conceitua Ciberespaço como “o espaço virtual de conexão de computadores 

interligados por meio de uma malha de equipamentos, formando a infraestrutura mundial de 

comunicação digital, mais os usuários que utilizam esse espaço para consultar, extrair e 

inserir dados e informações nele abrigadas”.  

Da ficção científica para realidade virtual, segundo Santaella (2003, p.99), o 

Ciberespaço passou “a ser concebido como uma realidade multidimensional artificial ou 

virtual, globalmente em rede, sustentada e acessada pelo computador.” Atualmente, o 

Ciberespaço é acessado não apenas por computadores, mas por todas as demais TIC que 

dispõem de interfaces de acesso às redes públicas ou privadas de comunicação mundial, tais 

como smart phones, tablets, ipods, TV interativa, Lousas Interativas, e outros equipamentos. 

Santaella evidencia inicialmente que “o contexto mais próximo da Cibercultura situa-

se a partir da cultura de massas” e, por esse motivo, de forma “imprecisa e sem preocupar-se 

com as diferenças”, há confusões com contextos que “transitam entre a cultura de massa e a 

digital” (Ibid, p. 77), também chamada de cultura midiática ou cultura das mídias. Para 

esclarecer as diferenças, Santaella recorre a (ECO e POSTEMAN apud CASTELLS; Idib, 

p.80) explicando que: “O poder real da televisão [...] é que ela arma o palco para todos os 

processos que se pretendem comunicar à sociedade em geral, de política a negócios, inclusive 

esportes e arte. A televisão modela a linguagem de comunicação societal”, podendo agir para 

alienar a massa humana, de uma única fonte para muitos expectadores. 

A partir dos anos 1970, quando a TV já reinava madura, Santaella acrescenta que 

teve início “um processo progressivo de convivência da televisão com o ininterrupto 

surgimento de novas máquinas, equipamentos e produtos midiáticos que apresentam uma 

lógica distinta daquela que é exibida pelos meios de massa” (Ibid, p. 80), tais como as 

máquinas copiadoras, a difusão do facsimile ou fax, dos videocassetes, videogames, a TV a 
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cabo, etc., processos comunicacionais que a autora chamou de “cultura das mídias”. 

Paralelamente, os meios de comunicação de massa evoluíram e também cresceram com as 

novas formas de transmissão televisiva, a exemplo do jornalismo da CNN ao redor do mundo, 

onde o fato estiver, transmitindo de suas antenas parabólicas portáteis, via satélite. 

A mudança de cultura das mídias teve início e se assentou com o advento dos 

microcomputadores pessoais e portáteis, a partir dos anos 1980, quando “os espectadores 

começaram a se transformar também em usuários”, começando a “mudar aí a relação 

receptiva de sentido único”, característico da mídia de massa televisão, “para o modo 

interativo e bidirecional exigido pelos computadores.” (Ibid, p. 81).  

Esse modo interativo possibilitou que o expectador aprendesse a se relacionar com as 

telas dos computadores, por meio de telecomando, gravadores de vídeo e câmeras amadoras, 

e, segundo a autora, “seus hábitos de consumismo automático passaram a conviver com 

hábitos mais autônomos de discriminação e escolhas próprias” (Ibid, p. 82), nascendo, 

portanto, a “cultura da velocidade e das redes”, que acelerou e aperfeiçoou a interação 

homem-máquina, provocando mudanças profundas a partir do desenvolvimento e da extensão 

das hiper-redes multimídia3 de comunicação, possibilitando que cada usuário pudesse “tornar-

se produtor, criador, compositor, montador, apresentador e difusor de seus próprios produtos” 

(Ibid, p. 82), ou seja,  a Cibercultura.  

Nesse espaço virtual de intensa e ininterrupta atividade, poderão ser construídos 

grupos sociais de várias formas e culturas, que Lèvy (1999, p. 17) especificou como “o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, modos de pensamento 

e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do Ciberespaço.”  

Basicamente, estudos sobre Cibercultura apontam para “construções culturais e 

reconstruções”, nas quais as tecnologias de informação e comunicação interconectadas, cada 

vez mais velozes e convergentes, suportam e apoiam a expansão de “comunidades virtuais e 

de uma inteligência coletiva.” (SANTAELLA, 2003, p. 105).  

Essa inteligência coletiva foi percebida por Lèvy como uma resultante valiosa da 

Cibercultura que avança sobre as comunicações de massa, “por estabelecerem uma 

configuração interativa e colaborativa, assim como a possibilidade de se construir novas 

configurações de socialização [...]” que, devido aos seus aspectos participativo, socializante, 

descompartimentalizante e emancipador, a inteligência coletiva proposta pela Cibercultura 

“constitui um dos melhores remédios para o ritmo desestabilizante e, por vezes, excludente, 

da mutação técnica” (LÈVY, 1999, p. 30), trabalhando ela própria ativamente para a 

aceleração dessa mutação. 



7 

 

Para chegar ao entendimento acima, o filósofo parte do reconhecimento de dois fatos 

facilmente percebidos no comportamento social da atualidade, que são: “o crescimento do 

Ciberespaço e um movimento internacional de jovens ávidos para experimentar, 

coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas propõem.” 

(Ibid, p. 11). Esse interesse possibilita a abertura de um novo espaço de comunicação, 

concorrente e complementar ao das mídias de massa.  

A Cibercultura é construída e se estende por meio da interconexão das mensagens 

entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que 

lhe dão sentidos variados e uma renovação permanente. “Fluida, virtual, ao mesmo tempo 

reunida e dispersa, as inúmeras vozes que ressoam no Ciberespaço continuarão a se fazer 

ouvir e a gerar respostas” (Ibid, p. 16). 

É preciso observar que, da época em que o filósofo levantou esses fatos até o 

presente, se passou mais de uma década e muitas oportunidades surgiram tanto na prestação 

dos serviços oferecidos na internet, quanto na disponibilização de outros dispositivos de 

acesso, bem como na popularização dos preços e facilidades de crédito para aquisição das 

TIC. 

Da mesma forma, os serviços gratuitos de acesso se multiplicam através de 

instituições de ensino, de órgãos públicos, de organizações sem fins lucrativos, de empresas e 

outras fontes. A esse respeito e em relação à exploração da internet como negócio, o autor 

observa que “não vê como a exploração econômica da internet ou o fato de que, atualmente, 

nem todos têm acesso a ela, possa constituir para uma condenação da Cibercultura ou impedir 

de pensá-la de qualquer forma que não a crítica” (Ibid,  p. 12-13). 

Segundo Lèvy, “quanto mais os processos de inteligência coletiva se desenvolvem – 

o que pressupõe obviamente o questionamento de diversos poderes, melhor é a apropriação, 

por indivíduos e por grupos, das alterações técnicas, e menores são os efeitos de exclusão ou 

de destruição humana resultantes da aceleração do movimento técnico-social”. (Ibid, pp. 28-

29).  

Por outro lado, Lévy prevê que, nos casos em que processos de inteligência coletiva 

se desenvolvem de forma eficaz graças ao ciberespaço, “um de seus principais efeitos é o de 

acelerar cada vez mais o ritmo da alteração tecno-social, o que torna ainda mais necessária a 

participação ativa na Cibercultura, que tende a excluir de maneira mais radical ainda aqueles 

que não entraram no ciclo positivo da alteração, de sua compreensão e apropriação” (Ibid, pp. 

30). 
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Essa fundamentação teórica, como tentativa de esclarecer as características da 

Cibercultura e as oportunidades que ela oferece, é fundamental para se compreender como 

essas ideias podem ser melhor aproveitadas a partir de suas bases de formação para auxiliar o 

desenvolvimento de um novo olhar frente às tecnologias e possibilidades de utilização dessa 

cultura na educação. 

 Mas há outra visão não menos esclarecedora e polêmica sobre a “cultura da 

velocidade e das redes” que este trabalho traz à tona para, de um aparente contraditório, 

ampliar a possibilidade de compreensão das novas gerações, para que educadores e educandos 

possam criar e recriar Cibercultura navegando juntos no Ciberespaço da sala de aula.  Trata-se 

da Dromocracia Cibercultural. 

 

2.2.  A Dromocracia Cibercultural: Regime da Velocidade Cibertecnológica 

 

A dromocracia já não está nas mãos dos homens: está nas mãos de 
instrumentos computadorizados, de máquinas automáticas de resposta, etc. 
(TRIVINHO, 2007, p. 100 citando VIRILIO, 1984, p.61).  
 

Com esta citação, Eugênio Trivinho inicia a demonstração do conceito de 

Dromocracia Cibercultural, como regime da velocidade cibertecnológica, num contexto que 

têm a velocidade como vetor organizador materializado pela Cibercultura. Para compreender 

essa constelação de fatores e tendências sócio-históricas que projetam a tese do autor e somar-

se à fundamentação teórica deste trabalho, segue uma análise da lógica de sua argumentação. 

 

2.2.1. O paradigma e a violência da velocidade 

 

A partir de um projeto teórico e epistemológico desenvolvido em direção 

diametralmente oposta a esse modo de gestação e exposição do conhecimento, Eugênio 

Trivinho, dotado de muita ousadia semântica e riqueza de significados, toma a velocidade, 

aquele importante objeto das Ciências Exatas, para conceituá-la, no âmbito das ciências 

humanas e sociais, como fenômeno condutor do comportamento social em direção à lógica e 

à reprodução das técnicas e das tecnologias, e fixa o paradigma da velocidade na 

contemporaneidade, segundo o qual este agente “vem apagando a diferença entre a lógica do 

mundo do trabalho e a lógica do mundo do lazer, fazendo com que a atmosfera sociocultural 

em que se desenrola a vida se torne uma encenação homogênea e única.” Trivinho (2007, p. 

92).  
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Essa espécie de dromomania ou mania de corrida é explicada por Trivinho, no 

âmbito do trabalho, pela busca incessante e deliberada de “produtividade como escala 

dromológica do valor”, medida pela maior produção material em menos tempo possível e, na 

esfera do tempo livre, pela “intensidade, como escala dromológica do ludismo”, medida pelo 

maior aproveitamento das atividades de lazer no menor tempo possível. Para o autor, os dois 

contextos requerem “competência e desempenho dromológicos”, isto é, formação, esforço e 

resultados baseados na lógica da velocidade e da multiplicação das maquinarias, tendo a 

informática como “a matriz tecnológica mais sofisticada e inteligente, na esteira das 

comunicações” (Ibid, p. 91) ou telecomunicações, que garante a instantaneidade do tempo na 

interação on line
4.  

Portanto, na visão do autor, as tecnologias de informação e comunicação são 

instrumentos desenvolvidos e em pleno desenvolvimento, na atualidade, que sustentam uma 

mania social por agilidade, na maioria do tempo em que a pessoa esteja em atividade e em 

qualquer dos ambientes, por mais diferenciados que sejam seus fins.  

O aspecto ainda mais perturbador da lógica paradigmática da velocidade é revelado 

pelo autor na primeira parte de sua obra citando, como a melhor referência neste tema 

fundamental de sua tratativa, o pensador francês Paul Virilio, um arquiteto, urbanista e 

especialista em história bélica e oriental, que, desde os anos 1990, tem sido pródigo em 

demonstrar que: “a tendência bélica está na origem da vida humana estruturada em cidades e 

que a guerra é articulada, de dentro (grifo do autor), pelo vetor da velocidade.” (Ibid, p. 90). 

No contexto de seus estudos, Trivinho complementa que “a velocidade é, 

incomparavelmente, a forma atual mais sutil da violência da técnica (grifo do autor), pois 

esta não se apresenta como violência, mas sim como pertencente à categoria dos fenômenos 

invisíveis.” (Ibid, p. 92).  Entretanto, continua o autor, “sua manifestação é empírica, 

funcionalista e de viés instrumental, pois a razão nela socializada privilegiou objetos, 

fenômenos e processos identificados e comprovados, quer por sua substância, espacialização 

e efetividade e, como todo apanágio de poder, se manifesta por seus efeitos.” (VIRILIO, 1984 

c apud TRIVINHO, 2010, p. 92). 

Embora tenha sido prodigamente demonstrada por Virilio, a velocidade enquanto 

fenômeno social, teria escapado das discussões teóricas das ciências humanas e sociais na 

opinião de Trivinho, pois “como um processo estrutural naturalizado, para justificar-se social 

e historicamente, não necessita de ser acompanhado de um discurso de 

legitimação.”(TRIVINHO, 2007, p. 93). 
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2.2.2. A Dromoaptidão 

 

A Cibercultura, na visão de Trivinho, apesar do cunho filosófico, não difere, em 

essência, do conceito definido por Lèvy, ao descrevê-la “como a configuração material e a 

atmosfera simbólica e imaginária internacionais da era pós-industrial avançada, 

correspondente à informatização e virtualização generalizada da vida social, seja no âmbito do 

trabalho, seja no do tempo livre” (Ibid, p. 101), para justificar que a mesma também se faz 

presente além do ciberespaço, pois, na visão de Trivinho, “a velocidade se encontra 

tecnologicamente materializada [...] e sua violência vigora como processo estrutural 

organizado” (Ibid, p. 98), agindo, portanto, em todos os espaços sociais e não apenas nas 

redes teleinformáticas mundiais. 

Essa violência dromomaníaca estaria autojustificada pela Dromoaptidão, um 

conceito cunhado por Virilio, “inspirado no âmbito das humanidades, no prefixo grego 

dromos, que significa agilidade, celeridade, acompanhado do termo aptidão, que indica 

propensão ou habilidade tecnicamente treinada” (Ibid, p. 97), que pode ser observada em 

diversos ângulos da realidade social, econômica e política. 

O alerta mais importante da Dromoaptidão levantado pelo autor é o seu efeito no 

âmbito individual, contra a alteridade, isto é, aquela característica do comportamento humano 

de se colocar no lugar do interlocutor, na relação interpessoal bem intencionada e com 

consideração, valorização, identificação e dialogo, à semelhança da técnica da empatia, que é 

muito utilizada nas relações de atendimento e prestação de serviços no mercado de trabalho 

em geral. 

 Para melhor compreensão desse efeito, Trivinho cita uma antevisão de Guillaume 

(1989, pp. 31-41 apud TRIVINHO, 2007 p. 97) “sobre uma cultura doravante habituada a 

matar a alteridade real para retomá-la via espectro, pela rede: ser interativo ou não ser”, ou 

seja, interagir com velocidade assume o valor máximo exigido nas relações de comunicação 

interpessoal, preferencialmente transferidas do âmbito local e pessoal para o distante e 

impessoal através das máquinas. 

Uma ilustração muito atual da cultura da Dromoaptidão no âmbito empresarial, tanto 

público como privado, é o call center ou centrais de atendimento, disponibilizadas pelas 

empresas para atender as dúvidas ou reclamações ou elogios do pós venda, ou seja, o Serviço 

de Atendimento aos Clientes, conhecido como SAC. Este canal de atendimento é o resultado 

das políticas de centralização e de redução de custos dos serviços de apoio e relacionamento 

com clientes, que levam as empresas ao fechamento das lojas e dos escritórios de atendimento 
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local e personalizado, transferindo os respectivos processos para os canais de teleinformática, 

com atendimento automatizado parcial ou total e restrito a um roteiro pré definido, exigindo 

uma certa destreza dromoapta dos interlocutores. Outro exemplo são os caixas eletrônicos de 

bancos, cuja prestação de serviços é feita através de interação direta entre o homem e a 

máquina, sem a interferência de atendentes. 

A partir da referência da Dromoaptidão, o autor identifica os Dromoaptos, 

qualificando-os como “a elite cibercultural, depositários da nova elitização da técnica; o 

conjunto minimalista daqueles a quem a história atribui os privilégios do momento – a rede, o 

real virtualizado o ultranovo”. Em formação oposta, os Dromoinaptos são fatalmente 

caracterizados como “uma massa de segregados, sobre cujos a  história projeta [...] a miséria 

informática: falta de domínio do capital cognitivo necessário à inclusão na Cibercultura [...], 

restando aos novos miseráveis, o território geográfico, o real convencional” (Ibid, p. 108). 

As identificações acima correspondem exatamente aos alertas feitos por Lèvy para a 

inteligência coletiva bem sucedida, em relação à aceleração do ritmo de desenvolvimento 

tecno-social (dromoaptos), excluindo aqueles que não entrarem no ciclo positivo da alteração, 

de sua compreensão e apropriação (dromoinaptos).   

 

2.2.3. A Dromocracia Cibercultural e as senhas infotécnicas 

 

Após expor a lógica da dromomania, como seguidora da ideologia da velocidade, o 

autor conceitua Dromocracia Cibercultural como “um regime transpolítico invisível erigido 

no contexto de um regime político tradicional e visível, a democracia: comparecendo como 

um regime eclipsado na dinâmica tecnológica da democracia contemporânea, essa democracia 

não é, hoje, senão a forma sintomaticamente protuberante da Dromocracia Cibercultural” [...]. 

E o autor segue explicando que a Dromocracia Cibercultural “não se consubstancia em 

nenhum fator palpável, materialmente identificável e comprovável [...] Ela é, ipsis litteris 

(grifo do autor), processo. [...] A Dromocracia Cibercultural está acima de qualquer 

jurisprudência formalizada.” (Ibid, pp. 101-102). 

Ainda segundo Trivinho, “o regime da Dromocracia Cibercultural estipula, como 

valor virtual a competência dromoapta (grifo do autor) (cognitiva e pragmática) no trato com 

o equipamento informático e com a rede. [...] ser veloz significa dominar as linguagens da 

tecnologia de ponta em seus desdobramentos contínuos.” (Ibid, p. 103.).  

Essa competência dromoapta exige o domínio do que Trivinho definiu como senhas 

infotécnicas (grifo do autor) de acesso à Cibercultura, quais sejam (Ibid p. 103): 



12 

 

1. Objeto infotecnológico (hardware); 
2. Produtos ciberculturais compatíveis (softwares); 
3. Status irrestrito de usuário da rede; 
4. Capital cognitivo necessário para operar os três fatores; e 

5. Capacidade geral (sobretudo econômica) de acompanhamento regular 
das reciclagens estruturais dos objetos, produtos e conhecimentos.  

 

Apesar da dramática visão trazida pela Dromocracia Cibercultural desenhada por 

Trivinho, o autor revela que o dromoapto é, “do ponto de vista da relação com o primado 

social da velocidade e com os vetores da Cibercultura, um conservador (Ibid, p. 106).”, pois 

se encaixa à tendência vocacional dominante e crescente que é a interatividade como modelo 

tecnológico de relação com a alteridade, e atende a um dos requisitos mais valorizados na 

formação  das gerações mais novas na seleção do perfil profissional preferencial dos 

trabalhadores da Era do Conhecimento5.  

No entanto, a despeito do incomodo cenário desenhado pela Dromocracia 

Cibercultural e seus efeitos sócio históricos, Trivinho (2007, p. 106) propõe uma reação nem 

tanto original, mas oportuna e desafiante, ao sugerir que:  

“a alternativa mais consistente a tal equação imperativa não seria a assunção 
da posição diametralmente oposta, [...] a deserção da dinâmica social [...] a 
tecnofobia seja ela orientada ou difusa, pois na visão do autor, não presta 
serviço significativo à reconstrução da crítica teórica ao modelo de 
civilização mediática [...] torna mais difícil a dissecação teoricamente mais 
consistente do contexto e [...] o mapeamento das alternativas possíveis [...].  
 

E aí, na prática, Trivinho se aproxima novamente, por mais paradoxal que pareça, da 

visão otimista de Pierre Lèvy em relação à Cibercultura como oportunidade de criação 

mediática livre e colaborativa, ainda que ocorra um certo grau de exclusão social permanente, 

abrindo um vasto campo para a formação educacional e de exploração profissional,  neste 

quadro de ameaças e oportunidades que sempre acompanham a dinâmica da sociedade. 

Assim, a terceira parte do estudo traz a análise da Geração Internet, “a primeira 

geração imersa em bits”, segundo Tapscott (2010, p. 28) para que possam ilustrar os conceitos 

teóricos até apresentados e, visando o aprofundamento da análise e a verificação das 

oportunidades que se apresentam no campo social e educacional, fazendo uso dos substratos 

da Cibercultura e de suas aptidões Dromocráticas.  

 

2. A GERAÇÃO INTERNET E SUAS APTIDÕES DROMOCRÁTICAS 

 

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias 
culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente 
produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 
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tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. (CASTELLS, 
1999, p. 414). 
 

A tecnologia e os recursos da internet aplicados isoladamente na sala de aula poderão 

até atrair o interesse dos alunos, mas dificilmente trarão inovações que poderão garantir mais 

qualidade para o processo de ensino-aprendizagem, sem que os agentes fundamentais desse 

processo, o professor e o aluno, estejam preparados para as necessidades da Era do 

Conhecimento, no contexto da Cibercultura e da Dromocracia Cibercultural. Uma das 

hipóteses para se atingir resultados promissores neste contexto é priorizar uma didática 

construtiva e atitude receptiva ao aprender, apoiadas pela tecnologia.   

Segundo Tapscot (2010, p. 155), um relatório de 2006 da Fundação Gates, presidida 

pelo lendário Bill Gates, revelou que “cerca da metade dos alunos de escolas do ensino médio 

pesquisados nos Estados Unidos da América do Norte respondeu que as aulas não eram 

interessantes ou eram simplesmente chatas. Sete em cada dez disseram que não tinham 

motivação para se aplicar nos estudos.” Desse estudo, o autor lembra que há uma influência 

de fatores socioeconômicos nos resultados, mas o “fator tédio” também é importante, tanto 

que a primeira recomendação da Fundação Gates era melhorar o ensino e o currículo a fim de 

torná-lo mais relevante e motivador para os jovens. 

Ao observar o quadro demográfico dos EUA baseado no Censo 2008 daquele país, 

Tapscott verificou uma a geração nascida entre janeiro de 1977 e dezembro de 1997, 

correspondendo a 27% da população dos Estados Unidos, e, “por ser a primeira geração 

imersa em bits, cuja juventude está afetada pela ascensão do computador, da internet e por 

outras tecnologias digitais” (Ibid, p. 28) passou a chamá-la de Geração Internet. É, portanto, 

uma geração imersa na Cibercultura e composta atualmente por jovens adolescentes e adultos, 

entre 14 e 35 anos. 

Para descobrir as características da Geração Internet diante de sua importância e das 

avaliações pessimistas a respeito desta geração, Tapscott revela dados da pesquisa de 

comportamento realizada pela  nGenera Innovation Network, que executou um projeto de 

pesquisa no qual entrevistou cerca de dez mil integrantes da Geração Digital em todo mundo,  

cujos resultados que ele resumiu em oito características ou normas, que descrevem os 

integrantes típicos desta geração e, segundo o autor, os diferenciam de seus pais, que se 

enquadram na chamada Geração Baby Bomm, composta por nascidos entre janeiro de 1946 a 

dezembro de 1964, dentre esses últimos, o próprio autor.  

As características levantadas na pesquisa para a geração internet são (TAPSCOTT, 

2010, pp. 48-50): 
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1. Prezam a liberdade. Da liberdade de escolha à liberdade de expressão. 
A Geração Internet usa a tecnologia para descartar o dispensável [...]; 
2. Adoram customizar, personalizar. [...] não acessam simplesmente a 
internet, eles a criam, produzindo conteúdo on line; 
3. São os novos investigadores. [...] Enquanto as outras gerações ficam 
admiradas com as pesquisas sobre consumidores disponíveis na rede, a 
Geração Internet espera que elas estejam lá; 
4. Eles procuram integridade e abertura empresarial ao decidir o que 
comprar e onde trabalhar. A internet [...] elimina as barreiras entre as 
empresas e as diferentes partes interessadas, como consumidores, ativistas e 
acionistas; 
5.  A Geração Internet quer entretenimento e diversão no trabalho, na 
educação e na vida social;  
6. Eles são a geração da colaboração e do relacionamento;  
7. A Geração internet precisa de velocidade [...]  cada mensagem 
instantânea deve gerar uma resposta instantânea; 
8. Eles são inovadores.  

 

Praticamente, todas as características acima estão fortemente enraizadas na 

Cibercultura e confirmam a Dromoaptdão da Geração Internet, mas, uma delas, a de número 

7, em particular, acentua que a velocidade é a orientação básica do comportamento desta 

geração e sua “pedra de toque”, que Tapscott (2010, p. 115-116), reafirma com mais detalhes 

a seguir: 

por terem crescido em um ambiente digital, os nascidos na Geração Internet 
contam com a velocidade [...] os videogames lhes dão feedback instantâneo, 
e o Google responde suas perguntas em nanossegundos [...] cada mensagem 
instantânea deve gerar uma resposta instantânea [...] são impacientes e 
sabem disso [...] o e-mail é mais rápido do que a fala e é por isso que a 
Geração Internet muitas vezes prefere se comunicar com as pessoas no 
trabalho através de meios eletrônicos em vez de encontrá-los pessoalmente. 
 

Essa geração certamente conta entre seus integrantes com educadores e educando em 
todo mundo. Eis aí, então, a oportunidade criada. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Geração Internet caracterizada acima, adepta da Cibercultura e Dromoapta está 

presente em todos os ambientes sociais do qual fazemos parte e, em especial, nas escolas onde 

as transformações devem ocorrer através dos processos de ensino e aprendizagem. 

 Não há uma linearidade na passagem de uma era cultural para a outra, pois 
elas se sobrepõem, misturam-se, criando tecidos culturais híbridos e cada 
vez mais densos. Essa densidade estava fadada a intensificar-se com a 
chegada da cultura digital. (SANTAELLA, 2003, P.81). 
 

A cultura da velocidade e das redes, como bem disse Santaella na citação acima, 

misturou as coisas no tempo e pegou de surpresa gerações acostumadas à cultura das massas, 

no sofá em frente à TV, no rádio de cabeceira nos lares, assim como tem incomodado 
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professores habituados ao quadro branco ou à lousa e à prática tradicional conteudista na sala 

de aula, povoada por alunos da Geração Internet conectados em smart phones e facebooks.  

Mas este estudo mostra que, além de serem protagonistas de uma rica e desafiadora 

época de transformações sociocultural e tecnológica, a Cibercultura e a Dromocracia 

Cibercultural oferecem oportunidades de aprendizado cultural e tecnológico, de abrangência e 

de integração social (de todos para todos, ao contrário da cultura das massas que era de um 

para todos), imperdíveis para quem pretende fazer parte ajudando a construir a história 

contemporânea. 

O caminho sugerido por Trivinho é o de mergulhar na Dromocracia Cibercultural, 

para mapeá-la e compreende-la, visando preservar a alteridade. A inteligência coletiva 

proposta por Lèvy e ratificada por Santaella é o caminho desejável para adquirir o letramento 

digital de professores e alunos que poderão inovar a prática educativa com métodos de ensino 

e aprendizagem mais atrativos e com mais qualidade. 

Trazendo essa problemática mais perto de nós, destaco a proposta do professor 

Henrique Schneider, da Universidade Federal de Sergipe, no Brasil, sobre o que ele denomina 

de Ambiente Ergonômico de Ensino Aprendizagem Informatizado, típico da Era do 

Conhecimento, onde a tecnologia tem a sua importância como “recurso enriquecedor” do 

processo educacional, sem tirar do palco os atores do espetáculo. Assim, entende Schneider 

(2002, p. 96) que:  

há, portanto, duas formas de ensinar: a) ensinar pela técnica, isto é, 
transmitir automatismo, hábitos motores, verbais e mentais; ou b) ensinar 
pela inteligência, ou seja, provocar permanentemente a busca de novas 
situações, estimular as diversões estratégicas, criar situações que exijam a 
exploração, ao máximo, das possibilidades da estrutura de comportamento. 
Em um ambiente ergonômico de aprendizagem, a segunda maneira é 
priorizada, tendo o professor como orientador do processo. 
 

Cada grupo social, cada escola e cada professor em sala de aula, uma vez decididos 

pela fantástica viagem através do conhecimento e da inovação educacional poderão encontrar 

o “caminho das pedras” e as soluções mais adequadas, fazendo uso das propostas aqui 

sugeridas. Mas nunca será demais considerarmos que a escola tem a função precípua de 

educar, de forma que “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.” (LDB, 1996, §2º Art 1°), como garante a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação brasileira.  Portanto, os educadores, a Geração Internet e as gerações futuras 

necessitarão das senhas infotécnicas para se tornarem dromoaptos na Cibercultura, cumprirem 

a lei e crescerem como cidadãos do mundo na Era do Conhecimento. 
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Notas 

* Max Augusto Franco Pereira (maxaugusto11@g.mail.com), graduado em Engenharia - 
INATEL, MBA em Telecomunicações - IBMEC e pós graduado (latu sensu) em Filosofia - 
UFS e graduando em Letras Inglês - UNIT. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Informática e Educação – GEPIED /UFS/CNPq. 
                                                           

1
 TIC tecnologias de informação e comunicação é uma sigla que designa a combinação de 

recursos tecnológicos da informática, como computadores, processadores, banco de dados, etc 
com recursos tecnológicos da comunicação como telefone, satélite, transmissores de ondas 
eletromagnéticas, cabos de fibras ópticas, etc. 
 

2
 Era da Indústria caracteriza-se por mudanças tecnológicas com forte impacto no processo 

produtivo de forma social e econômica, que teve início no século XIX, tendo se acelerado a 
partir do século XVIII no Reino Unido. Didaticamente a sociedade industrial elenca seis 
principais características: padronização de processos e produtos, especialização técnica e 
tecnológica, sincronização na produção, concentração estrutural e operacional, maximização 
de resultados na produção, na expansão e nos lucros e centralização de controles. 
 

3
 Hiper redes multimídia refere-se à tecnologia com suporte digital para criar, manipular 

armazenar e pesquisar conteúdos multimídia, isto é, que combina pelo menos um tipo de 
mídia estática (texto, fotografia ou gráfico), com pelo menos um tipo de mídia dinâmica 
(vídeo, áudio e animação). 
 

4
 On line é um termo da língua Inglesa utilizado na informática que significa estar em linha, 

isto é, estar conectado, disponível ao vivo. No texto representa a instantaneidade temporal da 
interatividade na Cibercultura. 
 

5
 Era do Conhecimento é conhecida como a terceira onda, depois da anda agrária e da 

industrial, teve início a partir da segunda metade do século XX, com a aceleração do 
desenvolvimento tecnológico com a eletrônica digital e com a informática. A sociedade do 
conhecimento é caracterizada pela consciência da vinculação entre as pessoas, pela 
colaboração entre elas, pelo crescimento da prestação de serviços em relação à produção de 
bens e pela preocupação com a preservação do meio ambiente.   
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