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RESUMO

O presente artigo é fruto de pesquisa em nível de Iniciação Científica na Universidade Federal de
Sergipe (UFS), a qual investiga o contexto e o modus operandi das tecnologias digitais na sociedade
contemporânea, à luz do conceito de Dromocracia Cibercultural, fundamentada em Trivinho (2007).
O objetivo da discussão é apresentar a nomofobia como efermidade urbana causada pelo advento da
sociedade do espetáculo na cibercultura, a partir dos escritos de Santaella (2003, 2012),
Debord(1997), Sibilia(2008); bem como, mostrar a necessidade de atenção ao fenômeno, mostrando
uma possibilidade de uso salutar das tecnologias móveis como mediadora do ensino e da
aprendizagem online.

ABSTRACT

This article is the result of research at the level of Scientific Initiation at the Federal University of
Sergipe (UFS), which investigates the context and modus operandi of digital technologies in
contemporary society, as discussed in the concept of Cybercultural Dromocracy, based on Trivinho
(2007). The aim of the discussion is to present the nomophobia an urban efermity caused by the
advent of the society of the spectacle in cyberculture, based on the writings of Santaella (2003,
2012), Debord(1997), Sibilia(2008); in other way show the need for attention to the phenomenon,
showing a possibility of salutary use of mobile technologies as a mediator of teaching and online
learning.

RESUMEN

Este artículo es el resultado de una investigación a nivel de Iniciación Científica en la Universidad
Federal de Sergipe (UFS), que investiga el contexto y el modus operandi de las tecnologías digitales
en la sociedad contemporánea, a la luz del concepto de Dromocracia Cibercultural, basado en
Trivinho (2007). El objetivo de la discusión es presentar la nomofobia como efermidad urbana
causada por el advenimiento de la sociedad del espectáculo en la cibercultura, de los escritos de
Santaella (2003, 2012), Debord (1997), Sibilia (2008); así como mostrar la necesidad de prestar
atención al fenómeno, mostrando una posibilidad de uso saludable de las tecnologías móviles como
mediador de la enseñanza y el aprendizaje en línea.
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INTRODUÇÃO

Para compreender a relação entre o fenômeno nomofobia e o conceito dromocracia cibercultural,
formam-se como eixo analítico as transições culturais pelas quais passam a humanidade. Santaella
(2003) as contextualiza a partir do século XX estendendo-se ao XXI. Em outras palavras, da cultura
de massas para a cultura de mídias e da cultura de mídias à cibercultura. Embora esta autora tenha
feito a separação das culturas para explicá-las, segundo ela, é importante pontuar que uma cultura
não termina com o advento de outra; elas se fundem através de um canal de sincronização.

Segundo Santaella (2003), a era industrial trouxe a produção em massa e, com ela, a cultura da
disseminação para as massas. Seu principal meio de difusão foi a TV, tornando o homem como
receptor passivo. A partir do avanço tecnológico e da procura de meios eficientes para atingir as
massas, priorizou-se públicos específicos, oferecendo opções de “escolha”, com videogames,
videocassetes, segmentação de revistas e programas, TV a cabo e etc.. Ou seja, através de novos
processos comunicacionais, que a autora chama de cultura de mídias.

Santaella (2003), descreve que, com o surgimento e difusão dos microcomputadores, o espectador
passivo passou a ser produtor de informações. De modo interativo e bidirecional, as telas mediaram
uma relação entre utilizador e as redes. A partir de então, esteve mais evidente a cultura da
velocidade, que, agora, necessita acelerar e humanizar a interação com as máquinas,
instantaneamente, ou seja, em tempo real. Em um processo não linear e, sim em, uma mistura que
cria um processo cultural híbrido, a cultura de massas e de mídias passou a conviver com a
cibercultura.

Outro importante ponto para entender esse fenômeno sócio-cultural foi a transição do analógico para
o digital. A tecnologia digital, além de apresentar melhoria decorrentes da representação binária dos
fenômenos, permite a convergência das mídias. Ou seja, documentos escritos, audiovisual,
telecomunicações e a informática convivem todas juntas na dimensão digital. Tal cenário dá
fundamento ao pensamento de Debord, sobre sociedade do espetáculo, ao entender a cibercultura
como extensão e construtora deste fenômeno. Nessa esteira, as tecnologias digitais apresentam,
também, a sua versão para mediar o ensino-aprendizagem. A educação a distância (EaD) vem
ganhando, cada vez mais, espaço na forma de usuários, com o desenvolvimento dos softwares que
simulam ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e com a possibilidade de acessá-los através de
dispositivos móveis, ou mídias locativas. A computação social tem contribuído fortemente para com
a EaD através do uso das redes sociais (Facebook, Whatsapp e etc.).

Debord (1997) afirma que, atualmente, as relações sociais são mediadas por imagens. A sociedade
apresenta a realidade como um pseudo mundo à parte, ou seja, um eterno assistir de imagens,
configurando o que Debord(1997) chamou de movimento autônomo do não vivo. O mundo é objeto
e seu conteúdo é escolhido pela produção e consumo. Sibilia (2008) exemplifica, introduzindo o
conceito do show do eu. Tal conceito trata da necessidade compulsória das redes sociais: a
espetacularização da vida “comum”. Esta que exige do usuário a criação e apresentação de versões
de si mesmos, muitas vezes para exibir uma realidade “melhorada”, em um processo que a autora,
metaforicamente, chama de autobiográfico, onde o “eu” é narrador e personagem. Esse cenário
domina a sociedade e serve de pilar para os objetivos do sistema.

Por isso, Debord(1997) afirma uma alienação recíproca entre real e espetáculo: “A realidade surge no
espetáculo, e o espetáculo é real.” (DEBORD,1997). A vida humana é imagem, simples aparência e
aceita de forma passiva pelo homem. O espetáculo serve à indústria e a si mesmo abstraindo tudo e
todos em imagens. Com isso, o autor aponta um processo de constante degradação do “ser” para
“ter”, ou seja, para parecer, para servir ao espetáculo; este que serve como órgão de dominação de
classes, refinando a sua divisão.

Para Debord(1997), o espetáculo domina a mídia fugindo do objetivo de comunicação e beirando o
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excesso. Sutilmente, domina os signos verbais e/ou não verbais. Santaella(2012) define os signos
como o meio para chegar à realidade. Com isso, a realidade percebida nada mais é do que a criação
do espetáculo e qualquer crítica empregada é parte do sistema. Assim, a partir desses signos, a
dromocracia cibercultural domina a sociedade amparada pelo espetáculo. Nesse sentido é que
devemos utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem pontualmente para o fim de ensinar e de
aprender, aproveitando as vantagens oferecidas pela EaD e se prevenindo das possíveis mazelas
causadas pelo uso acrítico das tecnologias digitais.

Portanto, este estudo desenvolveu-se da seguinte forma: no tópico 2.1, introduz a narrativa da
dromocracia cibercultural, tal como ela se apresenta sutil e invisível na sociedade; no tópico 2.2,
explica o fenômeno nomofobia como distúrbio emocional causado pelo uso excessivo das
tecnologias digitais; no tópico 2.3, mostra o imbricamento entre a nomofobia e a dromocracia
cibercultural; e, no tópico 2.4, sugere o uso salutar para as tecnologias móveis, como na
aprendizagem online. Por fim, no tópico 3 são apresentadas as considerações finais.

2 DROMOCRACIA CIBERCULTURAL: VIOLÊNCIA SUTIL E INVISÍVEL SOBRE O
HOMEM NA SOCIEDADE

Historicamente, Virilio(1996) afirma que a velocidade é um regime intrínseco da história humana,
nascido na esteira da revolução técnica. Drómos, do grego, exprime a ideia de “corrida” e
Dromologia estuda os efeitos deste fenômeno na sociedade. Em síntese, a partir dos avanços
tecnológicos, a humanidade foi introduzida no vetor da velocidade, sendo tal lógica responsável por
moldar o espaço e a relação do homem em seu meio.

Para entender como funciona o sistema dromocrático é necessário atentar-se para duas correntes: a
superação da superfície geográfica e a otimização progressiva da produção. A primeira vem da
consolidação histórica de veículos, que começa com a invenção da roda e vem até os mais modernos
meios, e traça um paralelo entre deslocamento entre pontos geográficos e o deslocamento da
comunicação, ou seja, cada vez mais a espécie humana estreita as barreiras de partida-chegada
reafirmando a busca por vetores dromocráticos mais eficazes. A segunda trata da dromocratização da
técnica industrial e consequente extensão do espaço cultural de tempo livre e lazer. (VIRILIO, 1996
apud TRIVINHO, 2007).

Para associar a dromocracia à constante necessidade de mudança na produção mundial,
Trivinho(2007) usa, como exemplo, a passagem do século XIX para o século XX citando a
otimização do desempenho industrial e individual com modelos administrativos, mais
especificamente a política industrial do Taylorismo e do Fordismo. Para Trivinho(2007), a partir
disso, há uma racionalização da técnica por meio de vetores dromocráticos; é a escolha do melhor
meio para chegar ao fim, seguindo a teoria de Max Weber (1994), ou seja, a agilidade atingiu a
esfera da produção, a fim de se produzir cada vez mais, demandando menor tempo e esforço
possível.

Segundo Trivinho(2007) a comunicação em tempo real foi o fator chave para o regime de aceleração
ocupar as relações sociais em geral. A quebra de barreiras, o cyberspace, a proliferação social de
objetos infotecnológicos, criou uma cultura mundializada e interativa: a cibercultura. Amparado por
tal fase tecnológica, o regime dromocratico direciona-se através da história humana de forma sutil e
invisível.

O ser veloz é aquele que domina as senhas infotécnicas de acesso à cibercultura, listada por Trivinho
(2007) como: objeto infotecnológico(hardware); produtos ciberculturais compatíveis(softwares);
status irrestrito de usuário da rede; capital cognitivo necessário para operar estes três fatores e a
capacidade geral de acompanhamento regular de todo o sistema. Segundo o autor, o poder na
cibercultura é definido por tais senhas, principalmente a capacidade de dominar, possuir e saber
operar exemplares atualizados. Aquele que não consegue, é excluído do meio presente, pois na
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cibercultura não há espaço para a defasagem, sendo perfeição, a linguagem operante.

Assim, a sociedade divide-se em duas camadas sociais: os dromoaptos são os que dominam e
possuem as senhas infotécnicas de acesso; e os dromoinaptos que são os excluídos tecnologicamente,
não possuem capital e domínio sobre as senhas. A violência encontra-se presente ao promover a
exclusão dos dromoinaptos e exigir uma eterna mudança do ser para adequação e acompanhamento
do vetor. (TRIVINHO, 2007).

Seguindo tal lógica, o regime funciona sutil e invisível. É, no geral, uma violência simbólica, ou seja,
o dominado não se percebe como vítima e não se opõe ao opressor. Isso se deve graças às abstrações
culturas, de caráter operativo, fortemente empregada na lógica da vida social. A violência da
velocidade é combustível da civilização contemporânea, se apresenta como essência, movendo a
tudo e a todos, encosta principalmente na estrutura do capitalismo globalizado fazendo com as coisas
sirvam ao seu vetor. (TRIVINHO, 2007).

O modo dromocrático da cibercultura define-se a partir da natureza do acesso à escala de inserção
dos sujeitos na hierarquia. Seguindo a lógica de reciclagem estrutural[BS1] [1] que, segundo
Trivinho (2007), traz uma devastação tecnológica programada que redesenha a paisagem do parque
digital instituído e define a hierarquia por meio do grau de acompanhamento das senhas infotécnicas
de acesso. Tal reciclagem, ligada ao conceito do que Trivinho (2007) chama de mais-potência, tem
função de máquina de guerra, pois atentam contra os próprios consumidores numa lógica de
destruição, essa imperceptível, escondida no pacto de desenvolvimento de signos do futuro.
(TRIVINHO, 2007).

Trivinho (2007) é categórico ao chamar a dromocracia cibercultural de “fascismo cibertecnológico
[...]”, de domínio absoluto e destruidor das relações sociais, vigorando como um arranjamento
contemporâneo de violência da técnica. É um fascismo paradoxal que chega sorrateiramente,
normalizado pelo mercado com discursos promocionais; exige acesso individualizado e privado as
senhas de acesso; ataca sem atacar, por meio de uma tortura sutil, excluindo quem não domina as
senhas.

Em tal contexto encontra-se a necessidade de ciberalfabetização em massa para cumprir quatro
imperativos: do ponto de vista coletivo e destinos individuais, para formação de forma de trabalho e
consumo; do ponto de vista econômico, para garantir o investimento feito pelo deslocamento
contínuo da mais-potência[2]; do ponto de vista cultural e educacional, para formação de indivíduos
teleinteragentes; do ponto de vista histórico, para otimização constante das bases tecnocráticas. Com
isso, cria-se um processo de aculturação para adaptação aos modelos de sociabilidade e de moral
vigente. (TRIVINHO, 2007).

Trivinho(2007) descreve o Estado como incapaz de implementar políticas macroeconômicas
consistentes de distribuição equitativa do capital social para o acesso pleno e individual às senhas
infotécnicas, nunca minimizando o terror estrutural trazido pelo modus operandi da dromocracia
cibercultural, tendo como sina uma falência institucional encadeada. Os motivos sistêmicos para essa
corrosão listados por Trivinho (2007) são: a contradição, entre o funcionamento do universo
infotecnológico vigente regido pelo mercado e o modo de gestação do Estado com suas políticas
públicas, no qual existe um abismo entre os dois em termos de desempenho e eficácia, sendo um o
ditador da estrutura de reciclagem estrutural pela lógica de mais-potência e o outro incapaz de
acompanhar tal estrutura em tempo real; com isso, a necessidade social-histórica da
ciberalfabetização em massa está fadada ao insucesso, afirmando, novamente, a exclusão como
regra.

Outro conceito interessante para compreensão do contexto e o modus operandi da tecnologia na
sociedade atual, é o de “glocal”, que é um neologismo da junção dos termos “global” e “local”
(VIRILIO, 1995 apud TRIVINHO, 2007). Segundo Trivinho (2007), o conceito de glocal está ligado
à vigência da cibercultura, mais especificamente, surgiu com a popularização da telefonia, em
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meados do século XIX, sendo o acontecimento mais relevante do século XX. Historicamente, o
glocal, seguindo a lógica da velocidade, expandiu-se juntando ser humano e máquina, onde
processam no contexto do local de acesso, enquanto giram na esfera dos conteúdos da rede global.

Dentro das mudanças ocasionadas pela dromocracia, Trivinho (2007) aponta que o fenômeno glocal
é o responsável pelas mudanças do espaço e o do tempo. No que tange o espaço, o glocal reescreve o
contexto de vivência a socioespacionalização no aparelho de base, ocasionando um isolamento
corporal na frente da tela, de modo que a consciência absorve as “possibilidades” do contexto e
centra-se, esquecendo da espacialização convencional, reduzindo-se ao lugar de acesso. Já o tempo é
levado ao mínimo denominador, o tempo da instantaneidade da luz, o tempo real ditado pelos media
eletrônicos. Em síntese, a luz do que Trivinho (2007) denomina metafísica do glocal, tal redução do
espaço e do tempo leva a uma anulação de ambos, pois espaço é tempo e o tempo são pixels
animados na velocidade da luz.

Para Trivinho (2007) o glocal é a primeira das violências, é uma violência estrutural, por sua
significação de poder comunicacional vigente em cada espaço de atuação humana, modificando
compulsoriamente cada ponto territorial e arquitetônico de acesso. O glocal obedece a necessidade
de reprodução compulsiva de informações e imagens, essas operando como uma espécie de energia
básica de reprodução, fazendo do glocal a própria mensagem, com isso, opera a lógica do objeto, que
projeta e elabora o mundo humano e fomenta a sociedade do espetáculo. Por fim, o fenômeno glocal
mistura ser, técnica e social.

O resultado adquirido por tal fenômeno é a dependência, cada vez maior, de aparatos tecnológicos,
como no caso, atualmente, do smartphone. Trivinho(2007) cita, como exemplo, o esvaziamento do
espaço urbano e povoamento do virtual para obedecer à lógica da existência em tempo real. Com
isso, conclui que as tecnologias de comunicação acabam modificando sutilmente a existência, no
âmbito histórico-social, da humanidade. Assim, segundo Clay Shirky (2015), os smartphones são a
primeira tecnologia a entrar no bolso das pessoas, corroborando fortemente com a lógica
dromocrática do sistema e acarretando problemas como a nomofobia.

3 NOMOFOBIA: ANSIEDADE PELO MEDO DE PERDER A CONEXÃO DIGITAL

A Nomofobia é um neologismo relacionado à expressão inglesa "No Mobile Phobia", que significa o
medo de ficar sem o telefone celular (KING; NARDI, 2013). Segundo King e Nardi(2013), a
nomofobia é "um transtorno do mundo moderno" relacionado ao "medo de ficar incomunicável,
longe do telefone celular ou internet". Os comportamentos nomofóbicos são exatamente os sinais que
apontam para os profissionais identificarem um possível distúrbio no paciente. Os sinais do
surgimento da nomofobia são assim listados:

[...] fazem uso diário do telefone celular, que o mantêm ligado 24 horas por
dia, que não saem de casa sem ele, que sentem ansiedade quando o
esquecem, que voltam para buscá-lo quando o esquecem, que se sentem
rejeitadas e com baixa autoestima quando ninguém lhes telefona ou quando
percebem que os amigos recebem mais ligações do que elas e que, antes de
dormir, programam o aparelho com os números do médico, do psicólogo e de
hospitais registrados em ordem por uma numeração específica, caso sejam
necessários. (KING; NARDI, 2013).

O uso de smartphones tem crescido ano a ano. Em 2018, a União Internacional de Telecomunicações
(ITU) mostrou que 96% da população mundial tem acesso à rede celular móvel e, em países
subdesenvolvidos, 60% da população possuem o aparelho. No Brasil, a Federação do Comércio do
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio) junto ao Instituto Ipsos apontaram que, em 2016, estes são o
principal meio de acesso à internet, por sua simplicidade e baixo valor monetário. No mesmo ano, a
empresa Statista mostrou que a média de uso do brasileiro é a mais alta do mundo: 4 horas e 48
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minutos diários. Todos esses dados demonstram a presença do celular na sociedade, sendo necessária
a discussão sobre a relação do uso acrítico do mesmo e os efeitos da nomofobia.

Um estudo pioneiro sobre nomofobia, no Brasil, foi comandado pela pesquisadora Anna Lucia Spear
King em parceria com A.M. Valença, A.C.O. Silva, T. Baczynski, M.R. Carvalho & A.E. Nardi. Em
artigo (2013), apontaram mudanças nos hábitos e comportamentos dos indivíduos ocasionados por
conta das tecnologias, a partir do caso de um indivíduo com fobia social que desenvolveu uma
dependência de comunicação através de ambientes virtuais. A partir de atendimento no Laboratório
de Pânico e Respiração(LABPR), observaram pacientes com transtornos de ansiedade relatando
sobre nervosismo, angústia, transpiração e tremores, dentre outras coisas, relacionado com a
necessidade de estar com o celular. Tais pacientes justificavam o fato com a preocupação de passar
mal a não conseguir se comunicar. Além disso, os dispositivos funcionam como escudo, ou máscara,
para evitar as relações sociais ao vivo, trazendo mais segurança.

Outra explicação para o apego contemporâneo com dispositivos móveis foi publicada em 2017, por
Seunghee Han, Ki Joon Kim e Jang Hyum Kim. No estudo, os pesquisadores afirmaram que os
indivíduos percebem os dispositivos como seu eu ampliado, como provedor da sua identidade. Tal
sentimento desenvolve-se devido a: facilidade de interação proporcionada com o mundo e com as
pessoas em volta; e capacidade de armazenar, compartilhar e acessar memórias pessoais
rapidamente.

4 DROMOCRACIA CIBERCULTURAL COMO BERÇO DA NOMOFOBIA

É notório que as tecnologias não são mais meros meios de extensão, como pensado em seu
surgimento, mas condicionantes cognitivos do ser humano por meio de um regime, o da dromocracia
cibercultural. Há, no meio social, uma angústia para conseguir acompanhar o vetor velocidade.
Como visto, a exclusão é regra no sistema dromocrático e a angústia é causada pela evidente
incapacidade de permanência na condição de dromoapto.

Os países brigam pela primazia tecnológica, sendo os subdesenvolvidos exemplos claros de
dromoinaptos; e, no cotidiano das pessoas, é evidente a corrida para possuir o aparelho celular de
última geração como o último modelo de carro. Trivinho (2007) define as relações entre media
interativos, cultura e violência simbólica, no cenário do cyberspace, como crime mais- que- perfeito,
um hipercrime. Pelo seu caráter sutil de não deixar pistas, as vítimas (que não se percebem vítimas
do tecnofascismo puro, regime que sutiliza a sabotagem contra o corpo e a alteridade) desenvolvem
transtornos socioemocionais. Há um fascínio pelo tecnoestético, o morrer para reviver sob outra
forma e aparência. Tal fato faz com que a cibercultura desenvolva-se de qualquer forma.
(TRIVINHO, 2007).

Assim, a dromocracia cibercultural funciona como berço da nomofobia e esta possui dependência de
um novo dispositivo tecnológico, o smartphone, pois o mesmo vai ao encontro do conceito de
mobilidade, pressupondo a ideia de rapidez, através de uma interface facilitada, mas que funciona,
paradoxalmente, como um potencializador da dromocracia cibercultural. Com isso, é na submissão e
alienação da lógica do veloz que surge a necessidade constante de estar conectado. Há uma
necessidade de dromoaptidão do usuário, de exibir a última versão da tecnologia, de sempre estar
“bem equipado” e, assim, sentir-se parte daquela comunidade.

4 O OUTRO LADO DA MOEDA: ENSINO E APRENDIZAGEM ONLINE COM O USO
SALUTAR DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS

Conforme apresentado, o usuário da cibercultura é, também, produtor de informação, pois possui
facilidade de acesso às tecnologias, particularmente ao smartphone, de forma interativa. Para Sibilia
(2008), a web 2.0 é a responsável por esse fenômeno. Segundo ela, esta inovação modificou a
maneira de ler, pensar, escrever e comunicar das pessoas. De acordo com Souza (2017), este fato
impactou a relação sócio-comunicativa e, o ambiente educativo. A autora frisa a possibilidade de
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aprendizagem em vários espaços, em qualquer tempo, a partir do conceito de e-learning (ensino
eletrônico), bem como o surgimento das comunidades virtuais ou redes de colaboração e participação
apresentadas por Lemos e Levy (2010).

Segundo a plataforma Hootsuite (2018), o índice de usuários na internet (53%) está muito próximo
dos usuários de redes sociais(42%). Educadores vem estudando medidas para aproximar-se dos
alunos através de tais ferramentas. Prova disso, em pesquisa avançada no Portal de Periódicos
CAPES/MEC, utilizando a palavra chave “ambiente de aprendizagem and redes sociais últimos
5(cinco) anos”, foram encontrados 1066 (mil e sessenta e seis) resultados, dentre artigos, livros e
resenhas (Pesquisa realizada em Junho de 2019). A exemplo, Souza(2017) propõe em seu livro, “O
Facebook como ambiente de aprendizagem”, resultante da sua dissertação de mestrado o uso das
redes sociais como ambiente mediador da aprendizagem significativa, mediada pela metodologia
conectivismo pedagógico. A proposta visa desafiar o aluno, estimulando-o a utilizar as tecnologias
de maneira ativa e não sendo mero receptor de informações.

Outro exemplo é um estudo piloto do ambiente Socialsearch. Trata-se de uma “tecnologia
complementar que extrai e organiza as interações entre professor e estudante, bem como, as
interações realizadas entre os próprios estudantes” (SEVERO; FREITAS, 2018). A ferramenta
mapeia interações textuais entre professor e estudantes em grupos do Facebook. Severo e Freitas
(2018) concluíram que a ferramenta evidenciou, com a utilização da rede em forma de uma
comunicação assíncrona, a ajuda no desenvolvimento da capacidade argumentativa dos alunos,
ajudando-os na formulação de perguntas, a partir das interações professor- aluno, aluno- professor e
aluno -aluno.

Dessa maneira, os dispositivos móveis na aprendizagem online podem funcionar como vetor
educativo visando o uso salutar do smartphone, contrapondo-se à lógica dromocrática e às suas
consequências, como a nomofobia, além de, pela educação online, poder-se fomentar a compreensão
e desenvolver-se uma consciência crítica dos fenômenos globais atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a sociedade do espetáculo, isto é, a espetacularização em massa da vida humana, infelizmente
é um dos vieses da cibercultura. A partir da evolução das mídias, chegou-se a um cenário
convergente, no qual as pessoas relacionam-se no ciberespaço, sob a égide da velocidade e da
dominação sutil e invisível dos seus signos. O regime de aceleração é mascarado de forma
harmoniosa, criando uma geração submissa e alienada à lógica do veloz.

Como vimos, nesse meio surgem enfermidades urbanas, como é o caso da nomofobia. O status de
dependência configura uma consequência grave da dromocracia cibercultural, pois as pessoas
deixam de estar presentes para habitar, cada vez mais, o mundo virtual. Tal fato traz graves prejuízos
à vida pessoal, social e familiar.

Portanto, é importante retomarmos o controle da técnica e, consequentemente, da tecnologia, que a
muito perderam o caráter finalístico, conferindo-lhe, dessa forma, finalidades de usos salutares como
o ensino online mediado pelas mídias locativas, acrescido do esclarecimento dos seus usuários acerca
dos malefícios que o uso indiscriminado dessas tecnologias digitais pode acarretar.
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