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���D��� ��ne �aria� P�rc�pçõ�s d� jov�ns cariocas sobr� ciência � t�cnolo�ia� 

2019� 1�9�� Dissertaçã� ��estrad� em Di�ulgaçã� da �i�n�ia� �e�n�l�gia e �a�de� –

�asa de �s�ald� �ru�� �undaçã� �s�ald� �ru�� Ri� de Janeir�� �ulh� de 2019�

�ste estud� te�e p�r ���eti�� e�pl�rar� apr��undar e ��nte�tuali�ar �pini�es e 

per�epç�es s��re �i�n�ia e te�n�l�gia de ���ens ��m idade entre 1� e 2� an�s da �idade 

d� Ri� de Janeir� �RJ�� �s ���ens pes�uisad�s para � estud� nas�eram n�s mesm�s an�s 

em �ue a internet ��mer�ial ��i se esta�ele�end� n� �rasil� sã� ati��s� p�ssuem a�ess� � 

in��rmaçã� e a �erramentas de ��mpartilhament� de in��rmaçã� e h��e estã� preparand� 

e/�u ini�iand� sua tra�et�ria pr��issi�nal� � partir de uma s�rie de entre�istas em 

pr��undidade� seguidas de grup�s de dis�ussã�� ��letam�s um ri�� ��rpus �ue permitiu 

identi�i�ar uma per�epçã� ��nte�tuali�ada e �r�ti�a da �i�n�ia e te�n�l�gia ������ 

�esm� n� interi�r de uma grande di�ersidade e desigualdade n� a�ess� a� 

��nhe�iment� e n� repert�ri� de ��n�eit�s e �at�s� a mai�ria d�s ���ens �ue �u�im�s 

dem�nstr�u ter uma �isã� ampla s��re �i�n�ia� �ue �ai al�m d� mer� estere�tip� 

instrumental� � da �i�n�ia ��m� mãe da te�n�l�gia� Ressaltam a relaçã� entre 

��nhe�iment� e � desen��l�iment� te�n�l�gi��� mas tam��m a �unçã� da �i�n�ia ��m� 

pr�dut�ra de perguntas� ��nhe�iment� e �isã� s��re � mund�� ��d�s re��nhe�em �s 

�ene���i�s� ris��s� male���i�s ass��iad�s � te�n��i�n�ia� mas alguns dem�nstram 

tam��m uma interessante perspe�ti�a ��nstruti�ista� a� identi�i�ar� na di�i�uldade em 

determinar�“o�que�pesa�mais���o�pape���entra��do���nte�t� �interesses� �ultura� h��it�s� 

relaç�es de p�der� em ��ndi�i�nar a tra�et�ria e �s e�eit�s de uma te�n�l�gia� �ssa 

per�epçã� tem impli�aç�es diretas na identi�i�açã� d�s resp�ns��eis pel�s dan�s 

�ausad�s pela ���� n� ap�i� a mai�res in�estiment�s na �rea� na per�epçã� de �ue a 

��� p�deria s�lu�i�nar pr��lemas s��iais e na distri�uiçã� d�s �ene���i�s e male���i�s 

gerad�s pela apli�açã� da ���� �� lidar ��m seu pr�pri� a�ess� a� ��nhe�iment� e �s 

pr�ti�as da te�n��i�n�ia� �s ���ens tam��m n�s m�stram a ��mple�idade d� atual 

e��ssistema de in��rmaçã�� eles nã� �us�am in��rmaçã�� mas di�em �ue sã� p�r ela 

“en�ontrados��� �� aspe�t� �entral de tais �lu��s e �ragment�s de in��rmaçã� �ue 

�ir�ulam � sua e�emeridade e uma angustiante in�erte�a� �s ���ens ��ntam ��m aparat�s 

da te�n�l�gia da ��muni�açã� e in��rmaçã� �ue �a�ilitam seus ��tidian�s� �ue sã� �em�



�ind�s� mas se perguntam em �uem e n� �ue a�reditar� �esse ��nte�t� de �a�e ne�s� de 

m�ltiplas ��ntes� de e��ess� de in��rmaçã� e es�asse� de aut�ridade epist�mi�a� 

esta�ele�er di�l�g� ��m esses ���ens s��re ��� demanda uma tentati�a ��nstante de 

“en�ontr���os��nos seus �lu��s� ��m linguagem e est�ti�a d�s seus uni�ers�s �ulturais e 

prin�ipalmente ��m �redi�ilidade re��nhe�ida� �rut� de pr��ess�s tra�alh�s�s de

��nstruçã� de ��n�iança�
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