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RESUMO 
 

 

MENEZES, Maria Eduarda de Lima. As percepções de educadores sobre a utilização 
do espaço maker na Educação Básica. 2020. Tese (Doutorado em Educação: 
Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 
O estudo desenvolvido em nível de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tem o objetivo 
de compreender as percepções de educadores (professores e coordenadores de 
tecnologia educacional) sobre a utilização do espaço maker na Educação Básica. O 
Maker é um movimento que vem dominando os contextos escolares, como uma 
extensão da cultura do “Faça você mesmo” (Do It Yourself ou DIY). Para o 
aprofundamento do tema, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) 
em quatro bases de dados nacionais e internacionais, assim como na linha de 
pesquisa de Novas Tecnologias em Educação em que esta tese é gerada. A pesquisa, 
de cunho qualitativo, foi realizada em uma escola privada e em outra municipal da 
cidade de São Paulo, e os instrumentos empregados na metodologia foram 
entrevistas semiestruturadas, observação sem intervenção das aulas e um 
questionário on-line para professores e coordenadores de tecnologia de todo o País, 
disparado por meio das redes sociais. Para a organização, tratamento e análise do 
conteúdo da RSL e dos dados coletados foi utilizado o software NVivo 12 Pro, assim 
como a criação de seis categorias: currículo, projeto, maker, professor, alunos e 
desafios. Os resultados evidenciam que há uma proposta de educação maker nas 
duas escolas pesquisadas e estão em processo na integração com o currículo, visto 
que o espaço maker propicia a aprendizagem para alunos e professores, com 
potencial para o desenvolvimento de competências socioemocionais e de aspectos 
como autonomia, colaboração, criticidade, compartilhamento e criatividade. A 
educação maker provoca desafios diários e um continuum de ressignificação de 
conceitos, de tempo, de aprender e ensinar nesta nova cultura. 
 

Palavras-chave: Faça você mesmo; Movimento Maker; Tecnologia Educacional; 
Educação Básica. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

MENEZES, Maria Eduarda de Lima. Educators’ perception about using the 
makerspace in K-12. 2020. Thesis (Ph.D. in Education: Curriculum) – Pontifical 
Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 
The study developed within the Ph.D. Program in Education: Curriculum by the 
Pontifical Catholic University of São Paulo aims at comprehending educators’ 
(teachers and educational technology coordinators) perceptions about using the 
makerspace in K-12. Maker is a movement that has gained space in the school 
environment as an extension of the Do it Yourself Culture (DIY). In order to expand on 
the topic, we developed a Systematic Literature Review (SLR) using four national and 
international databases as well as PUC’s New Technology on Education data base. 
This is qualitative research. It was developed in a private and in a public school in the 
city of São Paulo. We used different research techniques, which included: semi-
structured interviews, participant observation in class without interventions and online 
questionnaires through social media platforms targeted at teachers and technology 
coordinators throughout the country. In order to organize, treat and analyze the SLR 
content as well as the empirical data collected, we used the NVivo 12 Pro software, as 
in addition to the creation of six categories: curriculum, project, maker, teacher, 
students and challenges. The results show that there is a maker educational proposal 
in the two schools we analyzed. They are both going through an integration process, 
once makerspace enables teacher and students to learn and it potentializes the 
development of socioemotional competences and abilities, such as: autonomy, 
collaboration, criticism, sharing and creativity. Maker education promotes daily 
challenges and a continuous resignification of concepts, time, learning and teaching 
style within this new culture. 

 

Keywords: Do it Yourself; Maker Movement; Educational Technology; K-12. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nesta Introdução, apresento minha trajetória acadêmica e profissional, assim 

como a motivação que me fez aprofundar nos estudos do Movimento Maker. Ainda 

nesta parte, há a exposição dos problemas e os objetivos da pesquisa, além da 

justificativa e a estrutura da tese. 

 

Trajetória acadêmica e profissional 

Sempre me encantei com as tecnologias e suas possibilidades, mas as 

tecnologias digitais começaram a fazer parte da minha vida mais tardiamente: na 

faculdade, entre 2006 e 2009, quando comprei meu primeiro desktop (um Celeron) e 

um celular (modelo flip). Nesse período, estava cursando as aulas na graduação em 

Comunicação e Multimeios na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), em que tive a oportunidade de aprender a manusear, de forma prática, diferentes 

mídias e tecnologias, como softwares, sistemas operacionais, pesquisas na internet, 

uso intenso de e-mail, redes sociais, bate-papo instantâneo, entre outras 

possibilidades desse rico universo digital, porém voltados para a Comunicação. 

Ainda na graduação, realizei uma pesquisa de iniciação científica que me 

aproximou ainda mais das tecnologias digitais e da pesquisa científica. Com o título 

“Entre interfaces e membranas: a comunicação do corpo com as artemídias” 

(MENEZES, 2009), a pesquisa tinha o objetivo de estudar a comunicação existente 

na relação do corpo e as artemídias (formas de expressão artística que se apropriam 

de recursos tecnológicos e digitais) e os modos de trocas de informações entre ambos.  

Foi no último ano da graduação que a Educação cruzou meu caminho. Uma 

área que não fazia parte dos meus planos profissionais naquele momento, mas que 

era uma brincadeira frequente na infância, em que eu era professora das minhas 

bonecas e ursos de pelúcia.  

Em 2009, consegui meu primeiro estágio no Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias, da PUC-SP, abrigado no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, coordenado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. O 

Projeto nasceu em 2004 entre uma parceria da PUC-SP, Microsoft Brasil e a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), com o objetivo de 

propiciar a incorporação de tecnologias na gestão escolar naquela rede de ensino 

(ALMEIDA, 2006). O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias se expandiu e em parceria 
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com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) também foi realizado 

em Goiás, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Foi nesta expansão que tive a 

oportunidade de trabalhar em vários cursos, inclusive nos que foram ofertados aos 

gestores do Centro Paula Souza, com as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e 

Escolas Técnicas (Etecs) até o ano de 2013.   

Durante esse período, também atuei no curso de especialização “Formação de 

Orientadores na Aprendizagem para EaD”, oferecido pela Coordenadoria-Geral de 

Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae) da PUC-SP, no curso de 

Formação Específica do Concurso Público para professores de Educação Básica II e 

de projetos como o Aula Interativa (uma parceria do Instituto de Pesquisas Eldorado 

e da Dell Computadores) e o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) do Ministério 

da Educação (MEC), tendo participado da formação de educadores liderada pela 

PUC-SP em escolas participantes do UCA e em parceria com as universidades 

federais do Tocantins, de Goiás e de Alagoas. Em 2010, o Projeto UCA tornou-se 

Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), em que tive a oportunidade de 

trabalhar na formação dos gestores das escolas públicas do município de São 

Bernardo do Campo. 

O PROUCA também resultou em uma pesquisa denominada “O currículo da 

escola do século XXI – integração das TIC ao currículo: inovação, conhecimento 

científico e aprendizagem”, desenvolvida entre 2011 a 2013, financiada pelo edital 

PROUCA 2010 do CNPq, Capes e MEC (ALMEIDA, 2013; ALMEIDA; BARRETO; 

JESUS, 2014). O objetivo principal da pesquisa foi “identificar as contribuições e 

dificuldades das ações de formação e das práticas realizadas nas escolas 

participantes do Projeto UCA, as mudanças no currículo e nas práticas educativas, os 

indícios de inovação educativa” (ALMEIDA, 2013, [s.p.]). 

Foi nesse meio-tempo que achei necessário me aprofundar nos estudos 

relacionados à Educação e às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), pois estava profissionalmente nessa área. Assim, iniciei meus estudos no 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC-SP (2011 

– 2013), sob a orientação da Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. 

Minha dissertação, intitulada Tecnologias e mídias digitais no processo educativo e a 

autoria de alunos: limites, contribuições e possibilidades (MENEZES, 2013), tinha o 
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objetivo de investigar as possibilidades e os limites da autoria de alunos com uso das 

tecnologias e mídias digitais. A pesquisa foi realizada em uma escola particular da 

cidade de São Paulo, na qual tive a oportunidade de aprender com os professores e 

alunos sobre o uso das tecnologias e mídias digitais, além de identificar que os alunos 

exercem sua autoria de forma consciente e com criticidade, o que contribui para a 

construção de conhecimento dos alunos e o desenvolvimento de um trabalho que 

envolve colaboração e autonomia.  

Em 2014, parti para um novo desafio, ser coordenadora de tecnologia 

educacional em uma escolar particular da zona norte da cidade de São Paulo. 

Conviver diariamente com alunos e professores, vivenciar o currículo na prática, 

buscar a integração das tecnologias às práticas pedagógicas, dar o suporte 

pedagógico e técnico ao corpo docente eram algumas das ações que desenvolvi e, 

consequentemente, pude contribuir para ampliar o processo de expansão digital no 

cotidiano escolar daquela instituição até o ano de 2017. 

No ano de 2015, ainda tive uma breve experiência como docente de um curso 

de Pós-Graduação a distância de uma universidade privada. Ainda envolvida com a 

Educação a Distância, fiz uma Especialização em Design Instrucional na Universidade 

Federal de Itajubá (Unifei) entre 2014 e 2015. 

No ano seguinte, em 2016, entrei no curso de Pedagogia (Licenciatura) no 

Centro Universitário Claretiano, no Programa de Formação Pedagógica para Não 

Licenciados, no qual concluí em 2017. 

Ainda em 2016, iniciei o doutorado no mesmo Programa em que concluí o 

mestrado, o de Educação: Currículo, da PUC-SP. O tema de pesquisa da tese sofreu 

diversas alterações, pois devia ser algo com que me identificasse e fizesse parte da 

minha atuação profissional. Partindo do tema da autoria dos alunos, pesquisado em 

minha dissertação de mestrado, busquei algo que fosse uma ampliação da autoria 

nos dias atuais e me deparei com o Movimento Maker, que vinha se popularizando 

nos últimos anos na Educação, principalmente no Brasil, e indica um protagonismo 

dos alunos diante de suas produções maker. 

É importante salientar, que quando decidi que gostaria de estudar o Movimento 

Maker em minha tese, não imaginava que me tornaria uma professora de um espaço 

maker a partir de 2019, uma vez que ocupava cargo diferente em outra escola.  
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Atualmente, sou professora de tecnologia educacional do Ensino Fundamental 

I de uma escola privada da cidade de São Paulo desde 2018. A escola é bilíngue e, 

além do currículo brasileiro, trabalha com o programa do International Baccalaureate 

(IB)1 na Educação Infantil e no Fundamental I e, futuramente, no Ensino Médio.  

Com a criação do currículo de Tecnologia Educacional (TE) em 2017, 

identificou-se, com o corpo pedagógico, a possibilidade da integração à proposta 

curricular de TE com a implementação de um espaço maker, principalmente porque 

muitas características do IB são semelhantes aos princípios do Movimento Maker, 

como autonomia, colaboração, criatividade, investigação, trabalhos por projetos 

interdisciplinares, entre outros. 

Diante dessa possibilidade de implementação do espaço na escola e por ser 

tema do meu estudo, no primeiro semestre de 2018, inscrevi-me em um curso de cinco 

encontros, chamado “Formação de Professores sobre Aprendizagem Criativa e 

Movimento Maker”, realizado na Casa de Makers,2 em que consegui aprender um 

pouco mais sobre fabricação digital, circuitos elétricos, computação física, 

programação e STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).3 

Entretanto, muitas dúvidas restaram e foi somente na prática com os alunos, na 

constante reflexão, na troca com outros professores e na pesquisa, que meu 

conhecimento sobre a prática maker se expandiu de fato. 

Para a concepção do espaço maker da escola e do currículo maker, a 

coordenadora de TE visitou várias escolas particulares para conhecer seus espaços 

e mapeou competências, conteúdos e parceiros que ajudariam nesse processo. Para 

auxiliar, também foi contratado um professor com mais experiência e que orientou nas 

compras das máquinas, das ferramentas e dos materiais diversos. 

Também foi realizada a parceria com uma empresa especializada em educação 

maker, para auxiliar na formação de professores e na construção curricular, pois não 

se queria um sistema apostilado. A empresa parceira também realizou alguns 

encontros com todos os professores da escola para conhecerem as potencialidades 

do maker na educação e para um alinhamento curricular, assim como uma formação 

 
1 O IB é um programa internacional que oferece uma formação pluricultural, com o rigor acadêmico e o 
desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para pensar de forma crítica e independente, a fim 
de se tornarem pessoas indagadoras e conhecedoras, ajudando na construção de um mundo melhor, 
por meio de valores humanísticos e responsabilidade universal. Para saber mais: https://www.ibo.org/. 
2 Espaço maker privado que oferece oficinas e cursos sobre a cultura maker. 
3 O STEAM é apresentado no capítulo 3, tópico 3.3.3. 
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somente para os professores makers, sobre metodologias e exploração de projetos 

mão na massa, além de disponibilizar uma plataforma on-line com informações e 

conteúdos destinada aos professores makers. Também participou-se de um grupo em 

um aplicativo de mensagens, composto por professores makers de todo o País, os 

quais são parceiros da mesma empresa e, por conseguinte, foi possível compartilhar 

dificuldades, práticas e notícias, pedir ajuda, mostrar resultados de projetos, tornando 

uma formação contínua de diálogo e troca de experiências. 

E, assim, surgiu o espaço maker em 2019, com aulas curriculares a partir do 

4.º ano. As aulas são duplas e quinzenais. O curso no contraturno ainda continua sob 

responsabilidade da empresa terceirizada e compartilha-se do mesmo espaço. 

Continuei com as aulas de TE e com aulas do 4.º ano no espaço maker, com o 

professor do espaço. Uma das dificuldades iniciais foi mostrar para os alunos a 

importância dos equipamentos de segurança, pois naquele espaço eles eram mais 

autônomos e independentes do que na sala de aula. Outros aspectos como 

organização do espaço, desperdício dos materiais, gestão do tempo, respeito e 

colaboração com os colegas ainda são abordados quando necessário. 

Para as aulas, os professores participam do planejamento inicial e de reuniões 

mensais em que articulam o currículo comum e suas atividades de sala de aula às 

atividades do espaço maker. Geralmente, o professor de sala não participa das aulas, 

somente nas aulas do desenvolvimento de projetos em comum. Com os professores 

do Fundamental II, não há reunião mensais, mas busca-se estabelecer parcerias para 

o desenvolvimento de ideias e projetos no espaço maker. 

Durante as aulas, procura-se propor desafios, resolução de problemas e 

criação de protótipos, e, ao fim de cada projeto, é feita uma reflexão sobre as 

expectativas, erros, acertos e novas possibilidades de construção. 

Somente no cotidiano que as dúvidas surgem e é necessário procurar as 

respostas com colegas, pesquisas na internet e com a própria experimentação. No 

entanto, para o primeiro ano, acredito que se está desenvolvendo um bom trabalho e 

os alunos gostam da aula e se mostram engajados durante os projetos. Assim, estou 

vivenciando na prática o tema de minha pesquisa e buscando compreender esse 

espaço de criação e colaboração, realimentando-o com os achados da pesquisa, que 

fortalecem as práticas e impulsionam a compreensão teórica, ao mesmo tempo que 

criam situações concretas para aprofundar e atribuir novos significados à teoria. Essa 
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articulação viva entre a teoria e a prática é o mote do grupo de pesquisa “Formação 

de educadores com suporte em meio digital”, criado em 2003 e liderado pela 

Professora Maria Elizabeth B. de Almeida. 

 

Problemas e Objetivos 

Atualmente, têm ocorrido constantes e aceleradas mudanças acerca da 

evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (doravante TDIC). 

Dos últimos anos do século XX ao início do século XXI, as formas de comunicação e 

as estruturas do pensamento vêm se modificando, tendo como consequência 

mudanças nas relações humanas e nos modos de trabalho, estudo e lazer. 

A sociedade em rede (CASTELLS, 2009) está conectada por seus dispositivos 

móveis e tem à disposição informações de qualquer espécie a toda hora e em alta 

velocidade. A robotização já faz parte das indústrias, fábricas e casas, a inteligência 

artificial possibilita a humanização das máquinas, enquanto evoluem as pesquisas 

relacionadas à internet das coisas,4 a realidade virtual e outras tecnologias. 

Entretanto, nem todos têm acesso à internet. De acordo com o relatório Pew 

Research Center (POUSHTER; BISHOP; CHWE, 2018),5 a exclusão digital ainda 

atinge os países mais pobres, principalmente os concentrados na África Subsaariana 

(exceto África do Sul), assim como a Índia. No Brasil, a situação é reflexo do contexto 

mundial: 

[...] a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já 
verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos 
escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa 
dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a 
reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais 
jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e 
brancos (IPEA, 2019, p. 46). 

 

No tocante aos avanços tecnológicos na educação brasileira, o uso do 

computador na educação teve início na década de 1970, com algumas experiências 

em universidades, como o seminário sobre o uso do computador no ensino de Física 

em 1971 na Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos e a conferência sobre 

o uso do computador na educação, na modalidade CAI (Instrução Assistida por 

 
4 O termo Internet das Coisas vem do inglês Internet of Things (IoT) e se trata de uma extensão da 
Internet atual, cujo objetivo é conectar objetos usados no dia a dia à Internet, tornando-os com uma 
capacidade computacional e de comunicação, permitindo que sejam controlados remotamente e 
acessados como provedores de serviços (SANTOS et al., 2016). 
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Computador) na USP de Ribeirão Preto (MORAES, 2014). Contudo, foi na década de 

1980 que os projetos de informática na educação começaram a ser implementados. 

A primeira ação ocorreu em 1981 com o I Seminário Nacional de Informática 

em Educação na Universidade de Brasília e, nos anos subsequentes, o Projeto 

Brasileiro de Informática na Educação (Educom), o Programa Nacional de Informática 

Educativa (Proninfe), o Projeto Formar, o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), o  Projeto Um Computador por Aluno (UCA), entre outros 

(ALMEIDA; VALENTE, 2016). Muitos investimentos vêm sendo realizados nessa 

direção tanto em escolas públicas quanto nas privadas, como a implementação de 

lousas digitais, computadores para o professor, conexão à internet sem fio (wi-fi), 

dispositivos digitais para o uso dos alunos (como laptops e tablets), entre outros 

recursos. Apesar dessas ações, muitos ecos do século XX ainda permanecem.  

Os professores não têm uma constante formação continuada para usar essas 

tecnologias na prática pedagógica, tampouco para compreender como integrá-las ao 

currículo. Muitas vezes, os equipamentos ficam subutilizados (ALMEIDA; VALENTE, 

2011; HINCKEL, 2015). Com isso, a implementação das TDIC na educação torna-se 

um desafio, porém há diversas estratégias que facilitam o uso e a integração das TDIC 

em sala de aula, como trabalhos com projetos, gamificação e metodologias ativas. 

O Movimento Maker surge, então, como mais um desafio na educação. Trata-

se de um espaço diferenciado dos demais locais da escola, com máquinas como 

impressora 3D e cortadora a laser, kits de robótica, placa do tipo Arduino 

(prototipagem eletrônica de hardware livre e com uma única placa),6 ferramentas e 

materiais recicláveis, que fazem dele um espaço de experimentação e criatividade, 

que deve ser integrado ao currículo escolar para sua existência ter sentido no âmbito 

escolar. 

A placa Arduino foi criada em 2005 por cinco pesquisadores, Massimo Banzi, 

David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis, com o objetivo de 

elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de 

programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Tem 

conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, 

melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Existem 

outras placas similares como a Micro Bit, criada pela BBC e trazida para o Brasil em 

 
6 Fonte: Arduino. Disponível em: https://www.arduino.cc/. Acesso em: 15 jan. 2019. 
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parceria com a Positivo, a BlackBoard que é brasileira, a Galileo da Intel, a Zero Bit, 

entre outras. 

Desde já, é importante salientar que o maker consiste na possibilidade de os 

alunos criarem de forma prática e com a “mão na massa” produções físicas com 

diversos materiais, sendo, portanto, autores de suas produções. Entretanto, a 

construção de conhecimento do aluno consiste durante o processo de produção e 

análise de conceitos e estratégias usados durante a criação de um artefato. Para isso, 

a mediação do professor torna-se essencial, possibilitando a reflexão e a 

conscientização da aprendizagem do aluno durante o projeto maker (VALENTE, 

BLIKSTEIN, 2019). 

A ideia do Movimento ou Cultura Maker, também conhecido como Movimento 

do Faça Você Mesmo (DIY – Do It Yourself) ou hands on, surgiu por volta do início do 

século XXI, especificamente no ano de 2005, quando foi publicada a primeira revista 

especializada em Cultura Maker, a Make Magazine. 

Dale Dougherty (2013, p. 7), fundador da revista e responsável por popularizar 

o termo maker, resume assim o Movimento: 

O Movimento Maker é impulsionado pela introdução de novas tecnologias, 
como a impressão 3D e o microcontrolador Arduíno; por novas oportunidades 
criadas por ferramentas de prototipagem e fabricação mais rápidas, bem 
como pelo fornecimento mais fácil de peças e distribuição direta de produtos 
físicos on-line; e a crescente participação de todos os tipos de pessoas em 
comunidades interconectadas, definidas por interesses e habilidades on-line, 
bem como por esforços hiperlocais para convocar aqueles que compartilham 
objetivos comuns7 (tradução nossa). 
 

Como citado por Dougherty (2013), para o desenvolvimento das práticas 

maker, podem ser utilizados os princípios de programação e robótica, plataformas 

como o Arduino e fabricação digital, como as impressoras 3D. Tais materiais podem 

estar reunidos em laboratórios de fabricação digital, conhecidos como espaços maker 

ou makerspaces. 

Diante desse panorama, as indagações que nos levam a desenvolver esta 

pesquisa são: Quais as percepções dos educadores sobre a utilização do espaço 

maker na Educação Básica? De que forma esses espaços são utilizados no cotidiano 

 
7 “The Maker Movement is spurred by the introduction of new technologies such as 3D printing and the 
Arduino microcontroller; new opportunities created by faster prototyping and fabrication tools as well as 
easier sourcing of parts and direct distribution of physical products on-line; and the increasing 
participation of all kinds of people in interconnected communities, defined by interests and skills on-line 
as well as hyper-local efforts to convene those who share common goals.” (DOUGHERTY, 2013, p. 07).   
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das escolas? Quais aspectos podem contribuir para a implementação do espaço 

maker em escolas? 

 

Objetivos  

A pesquisa visa contribuir com o desenvolvimento dos estudos sobre o espaço 

maker no âmbito escolar e tem o objetivo geral de compreender as percepções de 

educadores sobre a utilização do espaço maker na Educação Básica. Para este 

estudo, são considerados como educadores os professores do espaço maker e os 

coordenadores de tecnologia educacional das redes municipal e privada, participantes 

da pesquisa. 

Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

• Analisar como a literatura aborda a utilização do espaço maker na escola e 

verificar suas contribuições. 

• Analisar as formas de utilização do espaço maker no cotidiano de escolas por 

meio das percepções de educadores.  

• Identificar e analisar os elementos essenciais que podem contribuir para 

implementação do espaço maker na escola. 

 
Justificativa 

O Movimento Maker, também conhecido como Cultura Maker, está cada vez 

mais em ascensão neste primeiro quarto do século XXI, principalmente nos grandes 

centros urbanos, sendo representado por laboratórios de fabricação digital públicos 

ou particulares, como de escolas e espaços de livre uso da comunidade. 

Brockveld et al. (2017, p. 57) mencionam: 

O movimento maker é uma extensão tecnológica da cultura do “Faça você 
mesmo”, que estimula as pessoas comuns a construírem, modificarem, 
consertarem e fabricarem os próprios objetos, com as próprias mãos. Isso 
gera uma mudança na forma de pensar [...] Práticas de impressão 3D e 4D, 
cortadoras a laser, robótica, arduíno, entre outras, incentivam uma 
abordagem criativa, interativa e proativa de aprendizagem em jovens e 
crianças, gerando um modelo mental de resolução de problemas do 
cotidiano. 
 

O conceito do Maker tem origem no DIY – Do It Yourself (Faça Você Mesmo). 

Entretanto, o DIY não é um movimento novo e tem suas raízes fincadas no punk: um 

movimento que se tornou visível no final dos anos 1970 (século XX), na Inglaterra.  
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Esse conceito foi retomado nesta segunda década do século XXI com maior 

robustez por meio do Movimento Maker. 

Como afirmado anteriormente, o termo maker começou a se destacar por meio 

da revista Make Magazine,8 publicada pela primeira vez em 2005, por Dale Dougherty. 

Com a criação dessa revista, a comunidade de criadores cresceu e se expandiu pelo 

mundo, constituindo o Movimento Maker. 

Com o passar dos anos, o Movimento Maker se expandiu para diferentes 

espaços e está se popularizando, inclusive na área educacional. Pode-se resumir o 

Movimento Maker como um espaço de experimentação que permite aos usuários criar 

seus protótipos de um jeito rápido e barato, pois o que muda não são apenas os 

processos de produção, mas as oportunidades de aprendizado.  

Nas escolas, os alunos colocam a “mão na massa” e aprendem de forma ativa, 

criativa e colaborativa, o que faz com que se tornem mais motivados para aprenderem 

os conteúdos das aulas. 

As características do Movimento Maker não são inéditas na educação, mas 

estão sendo recriadas e vivenciadas com uma forma atual, do século XXI, de acordo 

com as novas tecnologias e as necessidades política e econômica. Muitas empresas 

privadas têm idealizado cursos e materiais pedagógicos com o intuito de inserir as 

perspectivas do Movimento Maker nas escolas sem a apropriação do contexto e das 

necessidades de âmbito escolar, tornando a aprendizagem superficial e instrumental, 

não integrada ao currículo. 

 A concepção da experimentação do maker apresenta vestígios das ideias de 

John Dewey, pensador da educação progressiva, que defende a experiência 

significativa para propiciar o processo de aprendizagem, ou seja, aquela que altera o 

status dos protagonistas envolvidos, de forma que o ensino faça sentido para a vida 

em sociedade (DEWEY, 1976). 

Outras características do Movimento Maker podem ser encontradas nos 

trabalhos do educador brasileiro Paulo Freire, especialmente no tocante à construção 

significativa do conhecimento por meio de temas geradores, a educação como forma 

de empoderamento, além do respeito e autonomia dos educandos. Freire (2011) 

defende que o ensino dinâmico desenvolve a curiosidade sobre o fazer e o pensar 

sobre o fazer. 

 
8 Acesse Make Magazine: https://makezine.com/. 
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Seymour Papert (1980), criador da concepção construcionista, acredita que é 

possível usar o conhecimento e a criatividade para construir e explorar objetos de 

interesse por meio do computador, sendo, assim, um bricoleur, conforme a premissa 

do Movimento Maker. 

Blikstein (2013), da Universidade de Columbia, tem se aprofundado no maker 

e criado espaços makers nas escolas, com o projeto Digital Fabrication in Education 

(FabLearn), assumindo como fundamentos o pensamento de diversos autores, com 

ênfase em Papert e Freire. 

Entretanto, o maker é um tema que ainda apresenta poucas referências 

nacionais e internacionais na literatura acadêmica, principalmente sobre o processo 

inicial de implementação na Educação. Isso pode ser verificado por meio da Revisão 

Sistemática de Literatura (RSL) (RAMOS et al., 2014; SAMPAIO; MANCINI, 2007), 

que se trata de uma investigação rigorosa e sistematizada sobre os trabalhos 

publicados a respeito da temática, que permite uma apreciação crítica e uma 

elaboração sintetizada dos trabalhos analisados. 

A RSL desta pesquisa foi realizada em quatro bases de dados: a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), o Education Resources Information 

Center (ERIC), o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e o 

Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design (CumInCAD). Também foi 

realizada outra RSL na base da biblioteca digital da PUC-SP, considerando 

especialmente a linha de pesquisa “Novas Tecnologias em Educação” do Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo, base de origem desta pesquisa. 

Portanto, este estudo visa dar continuidade e aprofundar os estudos sobre o 

Movimento Maker na educação básica. Espera-se que esta investigação possa 

contribuir com a ampliação do estudo sobre o uso de tecnologia nas práticas 

pedagógicas, mais especificamente sobre o maker e sua integração aos currículos 

das escolas brasileiras, possibilitando uma exploração das diferentes áreas de 

conhecimento do currículo escolar nas atividades maker.  

Acredita-se ainda que este trabalho possa contribuir com pesquisadores, 

estudantes e demais profissionais interessados na área, com o desenvolvimento de 

reflexões e ações sobre as potencialidades do maker na educação básica, a 

autonomia dos alunos em “aprender fazendo”, além de compreender o processo de 

implementação do espaço maker, identificar suas formas de utilização e os elementos 
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principais que contribuem para o desenvolvimento do maker em educação, a partir da 

visão de gestores e professores. 

 

Estrutura da tese 

A tese está estruturada em cinco capítulos, além das Considerações, 

Referências e Apêndices. 

O Capítulo 1 disserta sobre a metodologia da pesquisa, apresenta o contexto 

das escolas investigadas, as características dos participantes e os procedimentos de 

coleta e análise dos dados. 

O Capítulo 2 apresenta a Revisão Sistemática de Literatura, que realiza um 

levantamento das pesquisas e artigos acadêmicos referentes ao tema em quatro 

bases de dados e na linha de pesquisa em Novas Tecnologias em Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. 

O Capítulo 3 aborda um panorama do Movimento Maker, suas origens e sua 

expansão pelo mundo e as características dos locais que podem ser realizadas as 

atividades makers, como o espaço maker (makerspace), o Fab Lab e o FabLearn 

Labs. 

O Capítulo 4 expõe pensadores e pesquisadores que trouxeram uma 

contribuição significativa para a confluência do Movimento Maker com a educação, 

como como John Dewey, Lev Vygotsky, Paulo Freire e Seymour Papert e Mitchel 

Resnick.  

O Capítulo 5 expõe a análise dos dados e os resultados da investigação. Por 

fim, as considerações, as referências e os apêndices. 
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Capítulo 1 
Metodologia e Contexto da pesquisa 

 
Este capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, que se constitui do tipo 

qualitativa, e aborda as técnicas de pesquisa e os instrumentos para coleta de dados. 

Tratou-se do percurso da pesquisa de campo, como a exposição das escolas 

participantes do estudo e seus contextos tecnológicos, as características dos 

participantes do estudo (das escolas e do questionário on-line) e, por fim, os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

  

1.1 Metodologia da pesquisa 

 
A pesquisa científica trata de um processo sistemático, desenvolvida com 

métodos e procedimentos, que visam as descobertas de respostas para questões e 

problemas da sociedade, contribuindo para o progresso da ciência. 

Gil (2008) define a pesquisa social como um processo que faz uso da 

metodologia científica e permite novos conhecimentos sobre a realidade social, 

entendida como todos os aspectos relacionados aos homens e seus relacionamentos 

com outros homens e instituições sociais. De modo geral, pesquisas da área da 

Educação podem ser consideradas pesquisas sociais. 

Diante disso, este estudo tem o objetivo de compreender as percepções de 

educadores (professores e coordenadores de tecnologia) sobre a utilização do espaço 

maker na educação básica, assim como descrever como ocorre a implementação de 

um espaço maker, identificar as formas de uso do espaço maker no cotidiano das 

escolas por meio das percepções dos educadores e analisar os elementos essenciais 

que podem contribuir para implementação do espaço maker na escola. 

A pesquisa sobre o Movimento Maker na Educação ainda carece de estudos 

acadêmicos por ser um campo recente no âmbito escolar (BEVAN, 2017), assim como 

também foi analisado na Revisão Sistemática de Literatura realizada em quatro bases 

de dados nacionais e internacionais e na linha de pesquisa ligado ao Programa de 

Pós-Graduação desta pesquisa, conforme descrito no Capítulo 2. 

Assim, esta pesquisa pode ser considerada como exploratória, pois ainda é um 

tema que precisa ser estudado com mais profundidade. A pesquisa exploratória tem 

a finalidade de 
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[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 
estudos posteriores [...] com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008, p. 27). 
  

Ademais, pode-se ressaltar que este estudo é de natureza bibliográfica e de 

campo e sua abordagem é de cunho qualitativo, pois pretende “interpretar o sentido 

do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 28). 

Com relação às técnicas de pesquisa adotadas na coleta de dados, utilizou-se 

a documentação indireta, em que é realizado um levantamento prévio de informações 

sobre o tema pesquisado, que pode ser concretizado de duas formas, documental e 

bibliográfica. No caso desta pesquisa, limitou-se à bibliográfica, pois abrange o 

material levantado considerado determinados critérios de busca relacionados aos 

objetivos desta pesquisa, o que auxilia o pesquisador a dar um enfoque diferente ao 

tema, e não uma repetição do que já foi publicado (MARCONI; LAKATOS, 2003), 

conforme se precedeu na Revisão Sistemática de Literatura (Capítulo 2).  

Outra técnica usada foi a documentação direta que se refere ao levantamento 

de dados no mesmo local em que o fenômeno ocorre, podendo ser pesquisa de campo 

ou de laboratório. Logo, neste estudo, apoiou-se nos preceitos da pesquisa de campo, 

“utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 186). A pesquisa de campo ocorreu nos espaços 

maker de duas escolas da cidade de São Paulo, em que se puderam observar os fatos 

de forma espontânea no contexto de cada espaço. 

A coleta dos dados foi realizada no local em que o fenômeno ocorreu, sem a 

intervenção da pesquisadora. Para tal, foram utilizados dois instrumentos ou técnicas 

de coleta de dados:  

• observação não estruturada ou assistemática, que consiste no registro 

de fatos da realidade, sem a necessidade de perguntas diretas do pesquisador 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). A observação, sem intervenção, foi realizada no 

espaço maker;  

• entrevista semiestruturada são perguntas, feitas verbalmente, com uma 

ordem já prevista pelo pesquisador, durante a qual é possível fazer novas questões 
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para esclarecimento (LAVILLE; DIONNE, 1999). Neste estudo, a entrevista foi 

realizada com os educadores, tanto da rede privada quanto pública, responsáveis pelo 

espaço maker na escola (Apêndice A). 

Além das escolas pesquisadas, foi elaborado um questionário on-line no 

Google Forms e compartilhado em grupos e páginas sobre o Movimento Maker nas 

redes sociais, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre a implementação e o 

uso do espaço maker em escolas brasileiras, possibilitando uma investigação mais 

ampla do problema de pesquisa e sua validação. Lembrando que o questionário trata 

de uma série ordenada de perguntas, respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2003). A escolha dessa técnica se deu pelo fato 

de o questionário atingir muitas pessoas simultaneamente e sua abrangência 

geográfica é mais ampla.  

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

A pesquisa busca contribuir com o desenvolvimento dos estudos sobre o 

espaço maker na escola e tem o objetivo geral de compreender as percepções de 

educadores sobre a utilização do espaço maker na Educação Básica. Para este 

estudo, são considerados como educadores os professores do espaço maker e os 

coordenadores de tecnologia educacional das redes municipal e privada, participantes 

da pesquisa. 

Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

• Analisar como a literatura aborda a utilização do espaço maker na escola e 

verificar suas contribuições. 

• Analisar as formas de utilização do espaço maker no cotidiano de escolas por 

meio das percepções de educadores.  

• Identificar e analisar os elementos essenciais que podem contribuir para 

implementação do espaço maker na escola. 

O próximo tópico apresenta características gerais da pesquisa de campo e das 

escolas participantes da pesquisa. 
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1.3 A pesquisa de campo 

Para a concretização da pesquisa de campo, foi realizado um levantamento de 

possíveis escolas com potencial maker na cidade de São Paulo. Foram feitos contato 

e visitas em várias escolas, mas apenas duas aceitaram participar da pesquisa, uma 

vez que se trata de um espaço relativamente novo para ser analisado cientificamente. 

Inicialmente, por meio de pesquisas na internet sobre espaços maker, foi 

encontrada uma escola da mesma rede de ensino onde a pesquisadora foi estudante 

da Educação Básica. Localizada na zona oeste da cidade de São Paulo, faz parte de 

uma rede particular de ensino com mais de 150 escolas no estado. A unidade 

escolhida é um grande complexo, com piscinas, ginásio, bibliotecas e atende até o 

Ensino Médio.  

A escola também tem um Fab Lab Escola que foi inaugurado em junho de 2016. 

Entretanto, o uso do espaço ainda não faz parte do currículo escolar. Muitos alunos 

utilizam o espaço por interesse pessoal e, eventualmente, algum professor de Arte e 

Biologia do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio lança mão do espaço com os 

alunos para a elaboração de um projeto específico.  

A Figura 1 apresenta um panorama geral do espaço maker, composto por 

longas bancadas e cadeiras, com um projeto em andamento sob uma das bancadas 

e uma alguns alunos e professores trabalhando ao fundo. Enquanto a Figura 2, 

representa uma das bancadas encostadas na janela com algumas impressoras 3D e 

vários objetos impressos. 

 

 Figura 1: Vista geral do Fab Lab Escola             Figura 2: Impressoras 3D do Fab Lab Escola 

      
        Fonte: Elaborada pela autora, 2018                          Fonte: Elaborada pela autora, 2018                 
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Às quartas-feiras, alguns alunos do Ensino Médio fazem aulas de robótica com 

o guru (pessoa responsável pelo espaço), mas são aulas que não estão acordadas 

com o currículo. O Fab Lab é aberto para a comunidade, como já faz parte do conceito, 

e é muito utilizado por arquitetos, engenheiros, grafiteiros e outras pessoas 

interessadas.  

Foram realizadas duas visitas para o alinhamento da escola se tornar um 

campo de pesquisa, uma com o guru responsável pelas atividades no espaço maker 

e uma segunda com a coordenadora do Ensino Médio, que esclareceu que a diretora 

já estava ciente da pesquisa. Como as ações são pontuais no espaço, o guru ficou 

responsável por avisar quando as aulas seriam realizadas no Fab Lab Escola, 

entretanto isso não aconteceu até o encerramento da pesquisa. 

Outra tentativa foi em uma escola da rede privada, tradicional e de alto padrão, 

localizada na zona sul da cidade de São Paulo. No entanto, o coordenador de 

Tecnologia Educacional não respondeu o e-mail enviado, apesar do intermédio do 

professor do espaço maker. 

Na busca de outra escola particular foi encontrada outra escola localizada na 

zona sul de São Paulo, que tem um espaço maker ilustrado na Figura 3. A escola de 

médio porte começou com aulas de robótica e depois o trabalho foi ampliado com a 

metodologia de projetos e formação dos professores. O espaço maker é utilizado por 

diversos professores e alunos, pois há atividades integradoras com o currículo no 

Ensino Fundamental I e II, de acordo com a coordenação. Na Figura 3 é possível 

visualizar o espaço com uma visão geral, composto por quatro bancadas centrais e 

os materiais e as máquinas localizados nas laterais da sala. Alguns alunos e 

professores trabalham de forma independente no espaço maker. 
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Figura 3: Espaço maker de uma escola particular durante a pesquisa de campo 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.                 

 

Após uma visita e conversa com a coordenadora de Tecnologia Educacional, a 

pesquisa foi aprovada, contudo a escola estava sem um guru naquele momento e em 

busca de um novo profissional, o que impossibilitaria a coleta de dados. Por esse 

motivo, a coordenadora desistiu de participar da pesquisa. 

Também houve a tentativa de contato com uma escola particular, católica, 

localizada na região central da cidade. No entanto, estavam em processo de 

substituição do coordenador de tecnologia educacional, e não se conseguiu avançar 

no diálogo sobre a pesquisa.  

No tocante às escolas públicas, uma professora da Escola Municipal de 

Educação Infantil foi contatada, pois já havia realizado projetos com seus alunos no 

Fab Lab Livre SP9 do Centro Cultural São Paulo (CCSP).10 Todavia, a professora disse 

que não estava com nenhum projeto em andamento, embora já houvesse realizado 

dois no Fab Lab Livre SP. 

Também foi visitado um Fab Lab Livre SP na zona norte de São Paulo, 

localizado no Centro Educacional Unificado (CEU) e no mesmo espaço, encontra-se 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF). Em razão da proximidade da 

escola com o Fab Lab Livre SP, houve a suposição de que os professores utilizariam 

 
9 O Fab Lab Livre SP é uma rede de laboratórios públicos localizados na cidade de São Paulo. No 
subtópico 3.3.2, há mais detalhes sobre as características destes laboratórios. 
10 Conforme Mekari (2016) relatou no site Portal Aprendiz. Disponível em: 
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2016/12/22/em-visita-fab-lab-escola-revela-como-tecnologia-pode-
promover-diversidade/. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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mais assiduamente o laboratório, mas, conforme uma conversa com os técnicos do 

Fab Lab Livre SP e com um professor da escola, foram realizados alguns projetos 

somente para o uso específico de alguma máquina ou de algum material. Os técnicos 

também afirmaram que a própria comunidade não faz uso do Fab Lab Livre SP, 

apenas ocorrem visitas para conhecer por curiosidade, e não apresenta interesse em 

participar dos cursos oferecidos. O mesmo acontece com os alunos e os professores 

da EMEF. 

Foi feita tentativa em uma EMEF, que é aberta às pesquisas acadêmicas, por 

ter um currículo diferenciado e inspirado na Escola da Ponte em Portugal. A gestão 

mostrou-se à disposição, mas infelizmente não foi possível agendar uma visita no 

espaço ou uma conversa com os professores.  

As dificuldades de conseguir um campo de investigação, seja em escolas da 

rede privada e pública, trouxeram atrasos para a pesquisa. Coutinho et al. (2014) 

lembra que essas barreiras entre pesquisas acadêmicas em contextos escolares são 

causadas por diversos fatores: 

 
[...] o fato de que a maioria dos problemas de pesquisa partem do 
pesquisador, e não da necessidade das escolas, o que acaba por reforçar o 
discurso acerca da “incompetência docente”; o excesso de pesquisas de 
caráter diagnóstico, nas quais as escolas são usadas apenas como fonte de 
dados e de crítica, sem a devida contrapartida e a discussão de alternativas 
para superar os problemas encontrados; divulgação deficitária dos trabalhos 
científico-acadêmicos; e formação de professores inadequada, para que eles 
possam problematizar e se apropriar da produção científica que focaliza 
trabalho pedagógico (COUTINHO et al., 2014, p. 766). 

 

Pesquisadores das universidades e professores de escolas têm o mesmo 

interesse, a Educação, mas um não conhece a realidade do outro, o que causa 

desconforto em ambas as partes. É necessário que se construam o diálogo e o 

respeito, “de os pesquisadores ouvirem os professores ao definirem um problema de 

pesquisa, e de os professores ouvirem os pesquisadores ao buscarem alternativas 

para os problemas do cotidiano escolar” (COUTINHO et al., 2014, p. 766). 

Apesar das dificuldades em busca por um campo de pesquisa, duas escolas 

aceitaram participar do estudo, uma pública (municipal) e outra privada. Assim, as 

observações das aulas e as entrevistas com os educadores foram realizadas nas duas 

escolas e estão, de forma detalhada, no Capítulo 5. Também foi publicado um 

questionário on-line nas redes sociais para educadores que atuam em espaço maker, 
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e com isso, houve uma expansão da compreensão do problema da pesquisa com 

outros participantes. Esses contextos são caracterizados nos próximos tópicos. 

 

1.4 A escola municipal 

A escola localizada na periferia da zona norte da cidade de São Paulo é uma 

escola municipal EMEF que oferece o Ensino Fundamental I e II e a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). No mesmo complexo, há um CEU com variadas atividades 

culturais e esportivas. 

 De acordo com o Censo Escolar 2018 (INEP, 2018), a escola tem cerca de 88 

funcionários e mil alunos, além de uma infraestrutura que comporta a comunidade 

escolar. Conta com equipamentos, como aparelho de DVD, impressora, copiadora, 

retroprojetor e televisão, bem como internet banda larga e computadores para o uso 

dos alunos. 

No tocante ao currículo, a EMEF vem se apropriando do Currículo da Cidade, 

que se refere a um documento que retrata a proposta curricular da rede municipal, 

criado ao longo de 2017 pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-

SP), construído de forma coletiva, em que professores e alunos foram consultados e 

mapeados suas percepções e recomendações sobre aprendizagem. 

O Currículo da Cidade tem o objetivo de: 

[...] alinhar as orientações curriculares do Município de São Paulo ao 
processo de construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
documento que [...] estrutura-se com foco em conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores para promover o desenvolvimento integral dos estudantes 
e a sua atuação na sociedade (SÃO PAULO, 2017a, p. 10). 
 

 

É válido ressaltar que o Currículo da Cidade é baseado em três conceitos 

orientadores: 

- Educação Integral: “promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas 

dimensões (intelectual, física, social, emocional e cultural) e a sua formação como 

sujeitos de direito e deveres” (SÃO PAULO, 2017a, p. 19). 

- Equidade: busca o respeito e a igualdade da diversidade humana, com relação ao 

gênero, religião, cultura, etnia, deficiência, entre outros. 
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- Educação inclusiva: visa uma escola para todos, com atividades e propostas 

diferenciadas que atendam a todos os estudantes e os leve para os caminhos do 

conhecimento. 

 O Currículo da Cidade também está alinhado à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), às habilidades socioemocionais e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Unesco (SÃO PAULO, 2017b). Sua 

organização está por Áreas do Conhecimento e Componentes Curriculares: 

• Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física. 

• Matemática: Matemática. 

• Ciências da Natureza: Ciências Naturais. 

• Ciências Humanas: Geografia e História. 

Com base nas pesquisas realizadas com os alunos durante a construção do 

currículo, entre os meses de abril a junho de 2017, por meio de um questionário 

disponibilizado via aplicativo (SÃO PAULO, 2017a), foi evidenciado o interesse dos 

estudantes pelo uso de tecnologia na escola. Assim, consequentemente, foi inserido 

no documento a Área/Componente Curricular Tecnologias para Aprendizagem, com 

três eixos estruturantes: Programação, Tecnologia de Informação e Comunicação e 

Letramento Digital. 

Uma das ações da Secretaria para a concretização desse currículo foi a 

transformação gradual de três antigos laboratórios de informática em Laboratórios de 

Educação Digital (LED), local que é esperado que envolva todos os princípios do novo 

currículo. No entanto, apenas três escolas municipais receberam o piloto, e 

posteriormente, o LED será construído nas 550 escolas da rede de ensino da cidade 

até 2020, de acordo com o site da Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2017c). 

A escola investigada nesta pesquisa recebeu um desses pilotos, que foi 

inaugurado em novembro de 2017, mas seu uso começou em fevereiro de 2018. O 

LED, ou seja, o espaço maker da escola, recebeu recursos e doações da iniciativa 

privada, como laptops, tablets, computadores de mesa, impressora 3D, cortadora a 

laser, kits de robótica e eletrônica, projetor, máquina de costura, ferramentas de 

marcenaria, entre outros materiais que viabilizam a cultura maker na educação, além 

dos equipamentos de conectividade. A Figura 4 ilustra as bancadas e parte dos 

materiais e máquinas que compõe o LED. 
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Figura 4: Espaço maker da escola municipal 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.                 

 

Nesse LED, há dois professores, um para cada período, que são chamados 

pela Rede de POIE (Professor Orientador de Informática Educativa).11 Todavia, para 

esta pesquisa, as aulas observadas foram do período da manhã e a entrevista foi 

realizada somente com essa professora e a coordenadora do Núcleo de Tecnologias 

para a Aprendizagem (NTA) da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(SME-SP), que acompanhou toda a construção do projeto e a implementação do 

espaço.  

A entrevistada está desde 2014 na escola e foi professora de Língua 

Portuguesa para o Fundamental II até 2015. Por meio de concurso de acesso, tornou-

se Professor Orientador de Informática Educativa (POIE) em 2016, deixando de 

lecionar sua disciplina para assumir a nova função. Os POIE, consequentemente, 

tornam-se professores do LED.  

A professora participa de todas as formações oferecidas pela SME-SP, que 

tratam de temas atuais da educação, inclusive do novo currículo, em que teve uma 

formação de cinco encontros sobre o eixo “Tecnologias para Aprendizagem”. 

 
11 A função do POIE surge na década de 1990, “referendado pelo Conselho de Escola, para atuar nos 
Laboratórios de Informática Educativa, com aulas previstas na organização curricular de todas as 
escolas de Ensino Fundamental” (SÃO PAULO, 2017a, p. 63). Esses professores, consequentemente, 
trabalharão nos LED. 
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Entretanto, a professora não tem formação em tecnologia ou algum curso técnico 

específico. 

A coordenadora do NTA, professora de Geografia, tem especializações em 

Informática Educativa e experiências diversificadas na área de tecnologia na 

educação. Além de ser mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo, tem publicações sobre o tema educação maker, programação e tecnologias 

na escola. 

Quanto à formação de professores voltada à incorporação de atividades maker 

na prática pedagógica, todos os professores da escola, inclusive a professora do LED, 

realizaram a formação de cinco encontros no Fab Lab Livre SP de um CEU da zona 

norte da capital paulista. Todos os encontros ocorreram aos sábados do mês de 

agosto de 2018, das 9h às 13h. Assim, os professores conheceram diferentes 

possibilidades de um espaço maker para os processos de ensino e aprendizagem.  

No segundo encontro, a pesquisadora foi ao Fab Lab Livre SP para observar a 

formação, que foi realizada por dois profissionais do espaço. O tema foi Introdução à 

Programação (Scratch) e os professores tiveram uma participação ativa e se 

mostraram interessados pelo tema apresentado. 

No terceiro encontro, a pesquisadora encontrou o Fab Lab Livre SP vazio e 

soube que a formação havia sido cancelada naquele dia. Os outros encontros de 

formação não foram acompanhados pela pesquisadora. 

 

1.5 A escola particular 

A escola particular, participante desta pesquisa, está localizada na zona central 

da cidade, com mais de cem anos de história, sendo considerada uma das mais 

tradicionais de São Paulo. Foi a mesma escola que me abriu as portas para a pesquisa 

de mestrado (MENEZES, 2013). 

Com cerca de 4.500 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, a escola 

conta com mais de 300 professores, além de coordenadores e outros funcionários que 

trabalham nos diversos setores. Dispõe de uma infraestrutura grande, com cinco 

prédios, quadras, restaurantes, laboratórios, bibliotecas, auditório, entre outros 

espaços. 

A respeito das tecnologias, a escola tem um departamento específico com mais 

de 20 professores e, embora seja uma escola tradicional, busca com frequência a 
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inovação, com investimentos tanto em tecnologia para o uso pedagógico quanto na 

infraestrutura. 

Acerca da cultura maker, a escola tem dois espaços. Um voltado para a 

Aprendizagem Criativa, uma parceria dos departamentos de Tecnologia e Artes, onde 

são realizadas aulas para os alunos do 1.º ano do Ensino Fundamental. Para os 

alunos de 2.º e 3.º anos, há um “carrinho maker”, que vai até a sala de aula. 

O outro espaço maker é composto por três ambientes com bancadas, sucatário, 

ferramentas e máquinas, que podem ser divididos e utilizados por duas salas ao 

mesmo tempo. A Figura 5 ilustra um dos espaços, compostos por bancadas, tomadas 

penduradas, materiais guardados em prateleiras superiores, além de uma bancada 

com algumas máquinas de fabricação digital. 

 
Figura 5: Um dos ambientes do espaço maker da escola privada 

 

Fonte: Marini (2019). Acesso em: 18 set. 2019. 

 

As aulas são semanais para os alunos da 1.ª e 2.ª série do Ensino Médio (18 

turmas no total), com cerca de 45 minutos de duração, e fazem parte do currículo por 

meio de projetos interdisciplinares, que têm o objetivo de que o aluno construa algo 

na forma de produto ou serviço para resolver um problema social.  
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O espaço também é usado para projetos do Cientista Aprendiz,12 para algumas 

disciplinas eletivas do Ensino Médio e com projetos de outros professores ligados à 

área de Tecnologia ou Engenharia. 

Todas as aulas do Ensino Médio no espaço maker são acompanhadas por um 

técnico e dois professores das áreas de Exatas e Computação, que estão com o 

projeto alinhado com os professores das outras disciplinas. Entretanto, para esta 

pesquisa foram observadas as aulas das mesmas turmas e, consequentemente, dos 

mesmos professores.  

Para a pesquisa, foram entrevistados um dos professores do espaço maker e 

a coordenadora de Tecnologia Educacional. O professor é graduado e mestre em 

Ciência da Computação, além de ser docente no ensino superior. Trabalha na escola 

desde 2016, regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e 40 horas semanais. 

Por sua vez, a coordenadora de TE é graduada em Ciências Sociais e mestre em 

Educação. 

 

1.6 Contexto tecnológico das escolas 

O início da chegada de tecnologia nas escolas brasileiras ocorreu nos anos 

1980, com ações pontuais pelo País, como descrito no tópico Problemas e Objetivos 

da Introdução desta tese. 

O contexto das escolas investigadas tem um histórico de projetos com 

tecnologias há mais de vinte anos. Com relação à escola privada, não é possível 

apresentar sua história de tecnologia educacional com detalhamento, uma vez que 

não se tem autorização para revelar seu nome e por se tratar de uma escola tradicional 

e conhecida da cidade. O que se pode salientar é que a escola investe de forma 

vigorosa em tecnologias, e a cada três anos renova seu parque tecnológico, dispõe 

de ambiente virtual de aprendizagem (AVA), laboratórios fixos e móveis, com tablets 

e laptops, formação constante de professores, lousas digitais nas salas, cobertura wi-

fi em todos os locais, oferece oficinas de games e programação, realiza e participa de 

torneios de robótica, assim como promove eventos de cultura digital, entre outras 

características que evidenciam uma escola sustentada pela integração tecnológica no 

currículo e no espaço escolar.  

 
12 Programa de pré-iniciação científica destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental até a 3ª 
série do Ensino Médio. 
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No tocante à escola pública investigada, ela faz parte da rede municipal da 

cidade de São Paulo, que desenvolveu algumas ações iniciais na década de 1980, 

tendo a linguagem de programação Logo como eixo pedagógico. Nos anos de 1986 e 

1987, apenas uma escola da zona leste de São Paulo participou de um projeto 

chamado “Introdução à Informática”, durante a gestão do prefeito Jânio Quadros, que 

visava o aprendizado de informática para alunos da oitava série.  

Já em 1987 e 1988, por meio da parceria entre a SME e o Instituto III Millenium, 

uma entidade sem fins lucrativos, realizou a formação de 32 professores em cinco 

escolas da rede, chamadas de polos, que, posteriormente, capacitaram cerca de 368 

alunos no horário extracurricular. Em 1988, ocorreu uma ampliação do projeto, com 

mais três escolas atendidas, sendo capacitados 27 professores e 1.272 alunos. No 

final do mesmo ano, os computadores foram retirados dos polos pelo Instituto III 

Millenium e o projeto foi finalizado (DUTRA, 2010 apud SME, 2000). 

Em 1989, Luiza Erundina assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo e 

convidou Paulo Freire como responsável pela Secretaria de Educação. Freire 

reavaliou os projetos existentes e criou outro projeto político educacional de 

tecnologias, denominado Projeto Gênese, que foi implementado em 1990 e visava a 

qualidade do ensino, a democratização do acesso à informática, sua 

interdisciplinaridade e sua integração ao currículo escolar. 

O projeto foi assessorado por diversas universidades e desenvolvido em quatro 

fases, e, na última fase, o projeto já estava presente em cinquenta escolas da cidade 

(DUTRA, 2010; MORAES, 2014). 

Na gestão de Paulo Maluf, em 1994, foram criados os laboratórios de 

informática educativa e a função do Professor Orientador de Informática Educativa 

(POIE), visto que não havia um profissional para esse fim (DUTRA, 2010). No ano 

seguinte, houve uma expansão dos laboratórios de informática e, consequentemente, 

outros projetos e ações da SME foram se desenvolvendo ao longo dos anos das 

décadas de 1990 e 2000 nas escolas municipais de São Paulo. 

Diante desse breve histórico, observou-se que os dois contextos investigados 

têm uma base de tecnologia educacional com mais de vinte anos de história e que, 

constantemente, vêm acompanhando as novas tendências, como a criação do próprio 

espaço maker, foco desta pesquisa. 
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1.7 Questionário on-line 

A ideia da pesquisa on-line foi a maneira encontrada para ampliar os dados 

sobre o processo de implementação e o uso do espaço em outras escolas do País, e, 

consequentemente, conhecer outros contextos, além da cidade de São Paulo, assim 

como aprofundar a compreensão do problema de pesquisa e validar sua relevância 

para a educação. 

Foi criado um questionário on-line13 no Google Forms (Apêndice B) com as 

mesmas questões das entrevistas e com algumas perguntas mais pessoais, como 

formação acadêmica do educador, tipo de instituição de espaço maker, localização, 

entre outros questionamentos para, assim, conhecer melhor o respondente. 

Neste tópico, é apresentado um panorama geral dos respondentes do 

questionário on-line, como sua formação acadêmica, função no espaço maker, assim 

como características do espaço maker em que atuam. 

O link do questionário foi disseminado nas redes sociais para educadores de 

espaços makers da Educação Básica. No total, foram 29 respondentes de sete 

estados brasileiros, sendo dezoito de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro, dois do 

Paraná e um respondente de cada um dos estados de Goiás, Maranhão, Rio Grande 

do Sul, Ceará e Pará. 

A maioria dos participantes da pesquisa (17 pessoas) atua ou utiliza o espaço 

maker de escola privada e somente quatro o utilizam na escola pública. As opções 

como Fab Lab Livre SP e Universidade, entre outras, tiveram apenas uma resposta 

cada, conforme indica a Figura 6. Esse resultado sugere que a criação de espaços 

maker ocorre com maior frequência em escolas privadas, que tem uma facilidade 

financeira para montar o espaço, comprar as máquinas e os equipamentos 

necessários para as aulas mão na massa. Enquanto na rede pública, o processo 

demanda mais tempo, recursos e superação de burocracia. 

 

 

 

 

 

 
13 Link do questionário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAauRmiOI67EGHCKJvDLPY7wv2XQiYgtvWWbGjLZG
Q5OXtZQ/formResponse. 
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Figura 6: Localização do espaço maker utilizado pelos respondentes do questionário  

on-line

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Sobre a função do participante da pesquisa relativamente ao espaço maker, a 

maioria (sete participantes) escolheu a opção “Professor Maker”, seguido de 

Coordenador de Tecnologia Educacional (cinco participantes) e quatro respondentes 

elegeram a opção “Professor de Tecnologia Educacional”.  

O restante das respostas tem uma variação, como por exemplo, professores 

de outras disciplinas que usam o espaço maker para projetos de suas aulas (três 

respostas) e alguns educadores exercem mais de um cargo na instituição, como 

professor de TE e professor maker (três respostas), conforme ilustra a Figura 7. 

Para esses casos específicos, esse resultado indica que a função do professor 

maker (Figura 7) está ligada com a área de tecnologia educacional e que o profissional 

ainda não tem uma função consolidada nessa área, ou seja, o professor ministra aulas 

de outras disciplinas, talvez pelo fato de o maker ainda ser um contexto novo na escola 

e a carga horária das aulas ser reduzida no currículo. 
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Figura 7: Função dos respondentes do questionário on-line 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Em uma das respostas consta “Professor na Pós-Graduação e Pesquisador”, o 

que não entraria nesta pesquisa, que está relacionada com a Educação Básica. 

Entretanto, ao observar as respostas desse participante, pôde-se verificar que a 

pessoa faz uma pesquisa em uma escola pública e planeja as aulas do espaço maker 

com os professores. O mesmo ocorreu com o participante que respondeu “Docente 

de cursos livres na área da educação”; portanto, foram consideradas as respostas 

desses dois respondentes. 

Os participantes quando questionados sobre a sua formação acadêmica inicial 

deram respostas distintas, conforme ilustra a Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 
 

 
Figura 8: Formação acadêmica dos respondentes do questionário on-line 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

A Figura 8 mostra que a maioria dos respondentes fez Licenciatura em 

diferentes áreas do conhecimento (cinco respostas), quatro pessoas fizeram 

Licenciatura em Pedagogia, três pessoas graduadas em Design e outras três em 

Ciência da Computação. Cerca de cinco pessoas realizaram duas graduações. 

Além disso, três participantes fizeram Licenciaturas em Pedagogia e em outra 

área, duas pessoas são formadas em Comunicação e o restante fizeram cursos 

distintos, sendo que alguns não estão relacionados com o Movimento Maker, como 

por exemplo, Biomedicina, Antropologia e História.  

Diante desses dados, ressalta-se que há profissionais com formações 

diversificadas e isso sugere que não há necessidade de um curso específico para 

atuar em um espaço maker, ainda mais por ser uma realidade recente. Como se trata 

de uma pesquisa sobre o contexto da Educação Básica, a maioria dos respondentes 

é licenciada em diferentes áreas do conhecimento, ou seja, são professores de sala 



41 

 

 
 

de aula que estão se dedicando a aprender e ensinar dentro desse novo contexto mão 

na massa. 

No Capítulo 5, de análise de dados, será delineado detalhadamente como 

ocorreram a implementação e o uso do espaço maker descrito pelos participantes do 

questionário on-line. 

 

1.8 Procedimentos de coleta dos dados 

Os participantes da pesquisa foram educadores (coordenadores de tecnologia 

e/ou professores) da educação básica que projetaram e/ou usam o espaço maker em 

suas escolas.   

Em um primeiro momento, a coleta de dados foi realizada em duas escolas da 

cidade de São Paulo, ou seja, por meio de observações das aulas no espaço maker 

e uma entrevista com a professora do espaço maker da escola municipal, com a 

coordenadora de tecnologia da rede municipal e um dos professores do espaço maker 

e a coordenadora de tecnologia educacional da escola privada.  

A coleta de dados iniciou-se na escola municipal e, posteriormente, na escola 

privada. Na escola municipal, as observações ocorreram de junho a outubro de 2018, 

totalizando seis dias do período da manhã, com o total de dezessete aulas, com as 

turmas do 7.º e 8.º anos e o grupo de robótica do 5.º ano. Também foi realizada uma 

observação da formação de todos os professores da escola em um Fab Lab no mês 

de agosto de 2018. 

Na escola privada, as observações ocorreram nos meses de outubro e 

novembro de 2018, com um total de onze aulas do período da manhã, com as turmas 

da 2.ª série do Ensino Médio. 

As observações não tinham um roteiro prévio, mas o olhar atento da 

pesquisadora estava direcionado para o modo de trabalho do professor e dos alunos 

durante a execução dos projetos, com a finalidade de identificar as formas de 

utilização do espaço maker. As atividades observadas são descritas e analisadas no 

Capítulo 5, de análise e discussão dos dados. 

As entrevistas ocorreram de modos diferentes, uma vez que a professora da 

escola municipal não se mostrou disposta a dar uma entrevista formal, ou seja, 

pessoalmente e gravada. Colocou vários empecilhos para a realização desta e, por 

fim, a entrevista foi efetuada com o envio das questões do roteiro semiestruturado via 
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aplicativo de mensagens, e as respostas simples, curtas e diretas, sem detalhamento, 

foram encaminhadas por áudio e texto. A entrevista com a gestora do NTA, o professor 

e a coordenadora de TE da escola privada, por seu turno, foram pessoalmente, 

seguidas do roteiro semiestruturado e gravadas. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE)14 e as duas escolas consentiram a realização da pesquisa, 

assim como a Diretoria Regional de Educação (DRE), responsável pela escola 

pública.  

O outro viés da pesquisa foi a coleta por meio da publicação de um questionário 

on-line nas redes sociais, cujo objetivo era ampliar a visão da pesquisadora sobre a 

implementação do espaço maker em outras escolas do País. Os respondentes tinham 

o TCLE no início do questionário, com a opção positiva ou negativa, caso quisessem 

dar continuidade ou não ao formulário. 

O questionário foi publicado em grupos de educação maker nas redes sociais 

em dezembro de 2018 e ficou aberto para respostas até abril de 2019, ou seja, durante 

quatro meses. Nesse período, foi obtido o total de 30 participantes, entretanto uma 

pessoa não aceitou o TCLE e não deu continuidade ao questionário. Com isso, 

alcançou-se o total de 29 respondentes. 

 

1.9 Procedimento de análise dos dados 

 

Para a análise de conteúdo conceituou-se em Bardin (1977, p. 38), que a 

resume como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens [...]. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

Portanto, para Bardin (1977), a análise de conteúdo trata de técnicas de análise 

que buscam ir além das incertezas e desenvolver a leitura dos dados coletados. De 

acordo com seus preceitos, a análise do conteúdo está organizada em três fases:  

1. Pré-análise: organização do material e sistematização das ideias. 

 
14 Está na íntegra do Apêndice C. 
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2. Exploração do material: é a fase de explorar todo o material para 

codificar, classificar e definir as categorias. 

3. Tratamento dos resultados: essa etapa refere-se ao destaque de 

informações para análise, inferências e interpretação, de forma reflexiva 

e crítica. 

 

Na fase da Pré-análise, a organização do material resultou na Revisão 

Sistemática de Literatura, abordada no próximo capítulo. Nessa etapa, foram 

realizadas leituras de diversas pesquisas e artigos acadêmicos, que foram 

sistematizados de acordo com a análise crítica dos resultados e demais achados. 

A fase dois, referente à exploração do material, levou em consideração os 

problemas e os objetivos da pesquisa, assim como os resultados da Revisão 

Sistemática de Literatura, e foram elencadas quatro categorias prévias, originadas 

mediante objetivos, o problema da pesquisa e Revisão Sistemática de Literatura: 

Maker, Currículo, Professor e Desafios. Durante a análise de dados, as categorias 

prévias foram revalidadas e identificaram-se mais duas novas categorias, Aluno e 

Projeto, que são apropriadas para uma análise embasada em seu público-alvo, os 

alunos e como o trabalho maker é desenvolvido nas escolas pesquisadas, em forma 

de projetos. 

Para auxiliar a etapa de tratamento dos dados, foi usado o software NVivo 12 

Pro15, que tem o objetivo de apoiar os métodos qualitativos e variados de pesquisa, 

tendo sido criado em 1981 pela QSR International, uma empresa especializada no 

desenvolvimento de softwares de pesquisa.  

O NVivo 12 Pro é usado por organizações públicas e privadas de mais de 150 

países e é atualizado constantemente, de acordo com os feedbacks dos usuários. 

Auxilia na organização, na análise e na busca de informações em dados variados e 

não estruturados, assim como a identificação de categorias e similaridades de 

entrevistas, artigos, vídeos, conteúdo web, mídia social e respostas abertas de 

pesquisa.  

 
15 Para usar o software NVivo 12 Pro, é possível fazer a compra ou utilizar a versão demo, que é 
disponibilizada gratuitamente por 14 dias nos sistemas Windows e Mac. Sua interface é simples e seus 
comandos são intuitivos, além de diversos tutoriais e vídeos explicativos na Internet sobre o uso do 
NVivo 12 Pro. Site de acesso: http://www.qsrinternational.com/nvivo-portuguese. 
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Neste estudo, o NVivo 12 Pro é utilizado para análise da RSL, do conteúdo das 

entrevistas e das respostas abertas do questionário on-line, por meio da elaboração 

de mapa e árvore de palavras que auxilia na análise do conteúdo, conforme 

apresentado no Capítulo 5.  

Para esse processo de análise, é importante salientar que os dados foram 

tratados previamente à inserção no NVivo 12 Pro, com a eliminação das referências 

no caso dos trabalhos acadêmicos selecionados para a RSL e das questões, no caso 

das entrevistas e questionário on-line. Logo após, os dados foram agrupados por 

similaridade, em que se filtraram as 30 palavras mais frequentes de cada conteúdo e, 

consequentemente, a produção dos mapas e das árvores de palavras. 

O capítulo seguinte aborda a Revisão Sistemática de Literatura realizada em 

diferentes bases de dados, nacionais e internacionais, e apresenta pesquisas 

acadêmicas relacionadas com o Movimento Maker, as quais foram elaboradas no 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, na mesma linha 

de pesquisa desta pesquisadora, a de Novas Tecnologias em Educação. 
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Capítulo 2 
Revisão Sistemática de Literatura 

 
 

Este capítulo é dedicado à Revisão Sistemática de Literatura (RSL), na qual 

foram utilizadas quatro bases de dados para aprofundamento do estudo sobre Cultura 

Maker. 

Além das bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), Education Resources Information Center (ERIC), dos 

Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e Cumulative Index 

of Computer Aided Architectural Design (CumInCAD), foram pesquisados os trabalhos 

do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. 

O capítulo está delineado na explanação do que é uma Revisão Sistemática de 

Literatura, a constituição de seu processo de elaboração, sua metodologia de busca, 

a apresentação e seleção dos trabalhos resultantes nas bases de dados e, por fim, a 

análise de cada trabalho de acordo com o objetivo desta pesquisa. 

 
 

2.1 Primeira etapa: investigação da literatura 

Para o aprofundamento do estudo sobre o Movimento Maker, realizou-se uma 

investigação rigorosa sobre os trabalhos publicados relacionados com a temática, por 

meio da Revisão Sistemática de Literatura, que permite uma apreciação crítica e uma 

elaboração sintetizada sobre os trabalhos analisados, além de uma compreensão do 

estado da produção do conhecimento e das lacunas existentes na literatura 

subsidiando a delimitação do problema da pesquisa. 

A RSL visa fazer um levantamento na literatura sobre os temas 

correspondentes a serem investigados neste estudo (Movimento ou Cultura Maker e 

espaço maker ou makerspace) e, para tanto, foram utilizadas diferentes bases de 

dados, nacionais e internacionais, com indexadores que auxiliam a filtrar a busca. 

Ramos et al. (2014, p. 19), apoiados em Contandriopoulos et al. (2010), apontam que 

a revisão sistemática  

 

[...] propõe uma reconstrução do percurso conceptual e metodológico na 
escolha de fontes bibliográficas baseado em procedimentos rigorosos e 
explícitos para que os resultados não sejam incompletos, ineficientes ou, em 
última análise, sem validade científica (RAMOS et al., 2014, p. 19). 
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De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 84), a RSL trata de “uma estratégia 

de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e 

sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada”. 

Para isso, os autores criaram etapas que constituem o processo de elaboração de um 

estudo de revisão sistemática, conforme ilustra a Figura 9: 

 

Figura 9: Descrição dos passos de uma Revisão Sistemática de Literatura 

 

Fonte: Sampaio; Mancini (2017, p. 86). Adaptado de Domholdt (2005),  
Law; Philp (2002) e Magee (1998). 

 

Ao se considerarem os passos descritos por Sampaio e Mancini (2017), na 

Figura 9, elaborou-se um protocolo para a realização da RSL, pois conforme 

ressaltado por Ramos et al. (2014), o registro de todas as etapas da pesquisa é 
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fundamental para ser replicável por outros pesquisadores e que o percurso da 

investigação ocorra conforme o planejamento inicial. 

O protocolo desta investigação consiste em oito passos, conforme o Quadro 1: 

Quadro 1: Etapas do processo de Revisão Sistemática de Literatura 

1. Pergunta científica da RSL 
Quais as concepções de Movimento ou Cultura 
Maker e espaço maker (makerspace) na 
Educação? 

2. Bases de Dados 

1. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD) 
2. Education Resources Information Center 
(ERIC) 
3. Repositórios Científicos de Acesso Aberto 
de Portugal (RCAAP) 
4. Cumulative Index of Computer Aided 
Architectural Design (CumInCAD) 

3. Definição dos descritores de 
busca 

“movimento maker”, “cultura maker”, “espaço 
maker”, “educação maker”, “faça você mesmo”, 
“maker movement”, “maker culture”, 
“makerspace”, “maker education”, “do it yourself” 

4. Critérios de seleção  

• Somente teses e dissertações 
encontradas nos bancos de dados específicos 

• Somente artigos publicados em revistas 
científicas nos bancos de dados específicos 

• Trabalhos científicos relacionados com 
Movimento Maker e/ou Movimento Maker na 
Educação 

• No período temporal de 2012 a 201816 

5. Critérios de exclusão  

Trabalhos repetidos nas bases de dados e/ou que 
não sejam relacionados ao Movimento Maker e/ou 
não tragam nenhuma contribuição para a área 
educacional 

6. Análise e avaliação 
Pré-análise dos trabalhos e leitura seletiva dos 
resumos  

7. Sintetização  
Análise e elaboração de um resumo crítico dos 
trabalhos selecionados 

8. Resultados 
Conclusão da pesquisa e o registro do percurso da 
RSL 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.         

         

A ideia inicial para a realização da RSL foi fazer uso do Banco de Teses e 

Dissertações da Capes,17 que faz parte do Sistema de Disseminação de Informações 

(SDI) e compila resumos e textos integrais de teses e dissertações concretizados no 

Brasil, entre 1987 a 2018, em que os dados são atualizados semanalmente.18 

Entretanto, esse banco de dados apresentou constante instabilidade no período em 

 
16 A escolha do período temporal a partir de 2012 foi feita em razão da existência de maior número de 
publicação sobre o tema, e o prazo até 2018 ocorreu pelo fato de a autora dispor de um tempo maior 
de análise dos resultados. 
17 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. 
18 Disponível em: http://sdi.capes.gov.br/catalogo-teses/ct_sobre.html. Acesso em: 5 maio 2018. 
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que foram realizadas as buscas, o que poderia prejudicar a fidedignidade da pesquisa, 

por isso a opção mais segura foi utilizar a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), desenvolvida e coordenada pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A BDTD é uma importante base de 

dados de dissertações e teses de mais de 120 instituições de ensino e pesquisa do 

país.  

A escolha pela RCAAP foi feita por se tratar de uma base de dados de língua 

portuguesa e pelo fato de ter uma quantidade considerável de brasileiros que 

desenvolvem suas pesquisas em universidades de Portugal.  

O ERIC é uma base de referência na língua inglesa, com conteúdo da área de 

Educação e temas relacionados. A base é patrocinada pelo Departamento de 

Educação dos Estados Unidos, mas abarca conteúdo de diversos países do mundo. 

Além de conter artigos, dissertações e teses, possui conteúdo audiovisual, livros, 

relatórios e outros materiais. 

A base de dados CumInCAD foi incluída nesta pesquisa após a sugestão de 

um membro da banca de qualificação, além de apresentar semelhanças com a área 

de formação da pesquisadora sobre a área de Design, dispondo de vasto material 

relacionado ao tema em foco. 

 

2.1.1 Base de dados BDTD 

A RSL foi iniciada na BDTD com o termo-chave “Movimento Maker”, com aspas 

e na busca simples. Foram encontrados cinco trabalhos, sendo quatro dissertações e 

uma tese, conforme detalha o Quadro 2: 

 
Quadro 2: Pesquisa na base BDTD com o termo “movimento maker” 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“movimento 
maker” 

Sketchument: 
ambiente de 

experimentação para 
criação de 

instrumentos musicais 
digitais 

CALEGARIO, 
Filipe Carlos 

de 
Albuquerque  

Dissertação 2013 
Ciência da 

Computação 

Imprimindo a lei: como 
a impressão 3D afeta 

a propriedade 
intelectual 

FREITAS, 
Bruna 

Castanheira 
de  

Dissertação 2016  
Ciências 
Humanas 

Curiouser lab: uma 
experiência de 

letramento 

RIBEIRO, 
Leila Alves 
Medeiros  

Tese 2016 
Ciência da 
Informação 
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informacional e 
midiático na educação 

Arquitetura e 
implementação aberta 

de um sintetizador 
subtrativo e aditivo 
para plataforma de 

baixo custo 

PIROTTI, 
Rodolfo Pedó  

Dissertação 2017 
Ciência da 

Computação 

Diretrizes para o 
desenvolvimento de 

empreendimentos por 
makers aplicado a 

mobiliário 

ROSA, 
Pâmela 

Cardoso da  
Dissertação 2018 Design 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.     

             

Para o termo “cultura maker”, foram identificados 13 resultados, entretanto 

apenas uma dissertação da área de Design estava relacionada com o tema desta 

pesquisa. Os outros trabalhos apenas continham as palavras culture e maker(s) no 

resumo. 

Para a pesquisa do termo “maker culture”, foram encontrados quatro trabalhos, 

mas apenas um estava relacionado com o tema e era o mesmo da pesquisa “cultura 

maker”. 

Quadro 3: Pesquisa na base BDTD com os termos “cultura maker” e “maker culture” 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“cultura 
maker” e 
“maker 
culture” 

Da indústria ao design 
utópico dos Fab Labs: 

uma análise de 
experiências na 

cidade de São Paulo 

MONEZI, 
Elton Reis  

Dissertação 2018 Design 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

A busca com o termo “maker movement” apresentou cinco resultados, mas 

somente quatro estavam ligados ao tema. Entretanto, as quatro pesquisas 

apareceram anteriormente na busca do termo “movimento maker” e não foram 

consideradas novamente. 

Com o termo “makerspace”, mostraram-se apenas dois resultados, que se 

tratava de teses defendidas no ano de 2018: 

 
Quadro 4: Pesquisa na base BDTD com o termo “makerspace” 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“makerspace” 

Um estudo sobre 
pensamento formal no 

contexto dos 
makerspaces 
educacionais 

BORGES, 
Karen 

Selbach  
Tese 2018 

Informática 
na 

Educação 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Para a pesquisa do termo “espaço maker” não foram encontrados resultados 

na base BDTD. 

Com a busca do termo “educação maker” e “maker education”, ocorreu 

somente o mesmo e único resultado: 

 
Quadro 5: Pesquisa na base BDTD com os termos “educação maker” e “maker education” 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

Com a busca do termo “Faça você mesmo”, foram encontradas as seguintes 

pesquisas:  

 
Quadro 6: Pesquisa na base BDTD com o termo “faça você mesmo” 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

Pirâmide da 
pedagogia hacker = 

[vivências do (in) 
possível] 

MENEZES, 
Karina 
Moreira  

Tese 2018 Educação 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“educação 
maker” e 
“maker 

education” 

Revelando as 
essências da 

educação maker: 
percepções das 

teorias e das práticas 

SOSTER, 
Tatiana 

Sansone  
Tese 2018 

Educação: 
Currículo 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“faça você 
mesmo” 

Faça-você-mesmo a 
digitalização 3D de 

acervos museológicos 

ALENCASTRO, 
Yvana Oliveira 

de  
Dissertação 2018 Design 

“Faça você mesmo”: o 
fanzine como 

representação do 
movimento punk em 

Juiz de Fora 

REIS, Susana 
Azevedo  

Dissertação 2018 Comunicação 

Ecossistema da 
democratização do 

design na sociedade 
pós-industrial 

SOMMERFELD, 
Davi  

Dissertação 2017 Arquitetura 

A cultura do faça você 
mesmo como princípio 

da cibercutlura e a 
crítica da inversão da 

lógica da indústria 
cultural 

CARDINS, 
Jitana Sara da 

Cunha  
Dissertação 2014 Comunicação 
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Com o termo “do it yourself”, foram identificados 18 trabalhos de acordo com o 

período temporal estabelecido nesta pesquisa. Entretanto, três trabalhos haviam 

surgido com o termo “faça você mesmo”. Portanto, foram considerados apenas 15 

trabalhos. 

 
Quadro 7: Pesquisa na base BDTD com o termo “do it yourself” 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“do it 
yourself” 

Do it yourself: o 
processo de ensino-

aprendizagem de 
língua inglesa no 

ensino médio  
por meio de 
programetes 
televisivos 

PAULA, 
Regiane Lima 

de  
Dissertação 2015 Letras 

Berlindas: por uma 
estética do risco com 
acoplamentos para 

corpos potentes 

OLIVEIRA, 
Paloma 

Andrade de  
Dissertação 2014 Artes 

O uso das TIC na 
educação de 

Irecê/BA: ciclo de 
formação humana, 

ambientes de 
tecnologia e o “faça 

você mesmo” 

CRUZ JR., 
Nelson 

Rodrigues da  
Dissertação 2018 Educação 

Fabricação digital: 
uma análise crítica – 

fortalecendo a 
cooperação por meio 
da fabricação digital 

BALLERINI, 
Flavia  

Tese 2017 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Racionalidades do 
consumo musical: 
práticas culturais 

juvenis na cena rap 
porto-alegrense 

MAZER, Dulce 
Helena  

Tese 2017 Comunicação 

Treinamento a 
distância para mão de 

obra na construção 
civil 

CAMPOS 
FILHO, 

Amadeu Sá de  
Dissertação 2014 Engenharia 

Experiência, corpo e 
liberdade nas 

jornadas em dança 

PEREIRA, 
Luana Mara  

Dissertação 2015 Educação 

Start! Up? O arranque 
empreendedor do 

capitalismo 
informacional 

CAVALCANTE, 
Fernando Luiz 

Nobre  
Dissertação 2015 Sociologia 

O ensino da geografia 
permeando 

territorialidades 
juvenis pela música 

SOARES, 
Karen da Silva  

Dissertação 2018 Geografia 

Aplicações do STEM 
utilizando kit 

educacional para 

PICHI JR., 
Walter  

Tese 2018 
Tecnologias 

da 
Inteligência e 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 
Na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), foram encontrados 28 trabalhos de acordo com todos os descritores de busca 

utilizados, sendo 21 dissertações de mestrado e sete teses de doutorado. A maioria 

das pesquisas data do ano de 2018 e a área mais frequente nos resultados foi 

Comunicação, seguida de Educação e Design. Entretanto, outras áreas distintas 

também surgiram, como Arquitetura, Engenharia, Letras, Enfermagem, entre outras. 

 

2.1.2 Base de dados RCAAP 

Na base de dados Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal 

(RCAAP), foi usado o termo “maker culture” (com aspas), gerando quatro resultados: 

 

simulações em 
situações de 

aprendizagem 

Design 
Digital 

Saiba como funciona 
e seja feliz: estudo 

das modalizações dos 
saberes nos sites 

instrucionais 

SANTOS, 
Thiara Ribeiro  

Dissertação 2012 Comunicação 

Beijos monstruosos e 
eletrizantes: os 

direitos à provisão, à 
proteção e à 

participação no canal 
de Julia Silva no 

Youtube 

MIRANDA, Nut 
Pereira de  

Dissertação 2017 Comunicação 

Turismo rural nas 
montanhas capixabas: 

como vivem e 
trabalham mulheres e 

homens em um 
campo em 

transformação 

NASCIMENTO, 
Patrícia Ferraz 

do  
Dissertação 2013 

Economia 
Rural 

Midiativismo e 
coberturas 

jornalísticas: mídias 
livres, movimentos em 
rede e estratégias de 

contrapoder 

ALMEIDA, 
Thiago 

D’Angelo 
Ribeiro  

Dissertação 2015 Jornalismo 

Aprendizagem 
baseada em 
problemas na 

religação de saberes 
no aprender a 
gerenciar em 
enfermagem 

CAMPOS, 
Leonara 
Raddai 

Gunther de  

Dissertação 2013 Enfermagem 
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Quadro 8: Pesquisa na base RCAAP com o termo “maker culture” 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 
Enquanto o termo “maker movement” propiciou 115 resultados, com o uso do 

filtro Tipo de Documento foram selecionados os itens Dissertação de mestrado, Tese 

de doutoramento e Artigo de investigação (critérios de seleção dessa RSL), que 

revelou 84 trabalhos. O filtro Data gerava erro na pesquisa e, portanto, não foi 

utilizado. Por essa razão, a busca dos trabalhos no período temporal de 2012 a 2018 

foi manual. 

Alguns trabalhos apareceram duas vezes e cerca de 70 trabalhos continham a 

palavra maker, mas em outro contexto, que não o escolar, também não apresentavam 

relação com o termo “maker movement”. Apenas 12 trabalhos estavam relacionados 

com o termo pesquisado, mas um deles havia surgido na pesquisa com o termo 

“Maker Culture” e outros dois foram identificados durante a pesquisa na base BDTD 

com o termo “maker movement”. Assim, são considerados nove trabalhos:  

 

 

 

 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“maker 
culture” 

Maker Culture 
Liminality and Open 

Source (Science) 
Hardware: instead of 

making anything great 
again, keep 

experimenting! 

KERA, Denisa  
 

Artigo 2017 

--- 
Social sciences in the 

transdisciplinary 
making of sustainable 

artifacts 

NASCIMENTO 
Susana; 

PÓLVORA, 
Alexandre  

Artigo 2015 

Esboços e projetos da 
sociedade 

empreendedora: 
mundo conexionista, 

sociabilidade e 
consumo 

CASAQUI, 
Vander  

Artigo 2016 

Do readymade aos 
objetos inteligentes: 
protótipo de espelho 

interativo 

COSTA, Pedro 
Cláudio Amaro  

Dissertação  2016 
Sistema de 

Comunicação 
Multimídia 
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Quadro 9: Pesquisa na base RCAAP com o termo “maker movement” 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano Área 

“maker 
movement” 

Benefits and the 
hidden face of the 
maker movement: 

Thoughts on its 
appropriation in 
African context 

NKOUDOU, 
Thomas 

Hervé Mboa  
Artigo 2017  

Repensando a 
inovação do século 

XXI a partir das 
práticas do 

Movimento Maker 

BURTET, 
Cecília 

Gerhardt; 
KLEIN 

Amarolinda I. 
da Costa Z.  

Artigo 2018  

The unsustainable 
neutrality of 

technology: the 
dilemma of Maker 

Movement and Fab 
Labs 

CAMPOS, 
Paulo 

Eduardo 
Fonseca de; 

DIAS 
Henrique José 

dos Santos  

Artigo 2018  

Regresso à oficina: 
repercussões do 

Movimento Maker no 
ensino em design 

GONÇALVES, 
Ricardo J. 

Rocha  
Tese 2016 Design 

Para além do 
movimento maker: um 

contraste de 
diferentes tendências 

em espaços de 
construção digital na 

Educação 

SILVA, 
Rodrigo 

Barbosa e  
Tese 2017 

Tecnologia e 
Sociedade 

Análise do perfil dos 
gestores de espaços 
makers profissionais 
na cidade de Porto 

Alegre 

ROSA, 
Pâmela 

Cardoso da; 
BERNARDES, 

Mauricio 
Moreira e 

Silva; 
BRUSCATO, 

Underléa 
Miotto  

Artigo 2018  

Maker innovation. Do 
open design e fab 

labs... às estratégias 
inspiradas no 

movimento maker 

NEVES, 
Heloisa Maria 
Domingues  

Tese 2015 
Design e 

Arquitetura 

Design workshop: The 
case of creating a 

stencil mural 

TSIROPINAS, 
Paris 

Xyntarianos  
Artigo 2017  

Complexidade e 
improvisação em 

arquitetura 

ROCHA, 
Bruno 

Massara  
Tese 2015 

Design e 
Arquitetura 
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Outro termo pesquisado na base RCAAP foi “movimento maker” (com aspas). 

Surgiram 128 resultados, mas, ao utilizar o filtro Tipo de Documento, somente para 

teses, dissertações e artigos, foram obtidos 105 resultados. Mais uma vez, o filtro Data 

estava com erro na pesquisa. 

Ao observar todos os resultados, percebeu-se que surgiram os mesmos 

trabalhos do quadro anterior, referente à pesquisa “maker movement”. No entanto, 

apenas um artigo era inédito relativamente às buscas anteriores e tinha relação com 

o termo da busca “movimento maker”. 

Quadro 10: Pesquisa na base RCAAP com o termo “movimento maker” 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 
Também foi pesquisado o termo “cultura maker” e surgiram dois resultados. 

Entretanto, ambos haviam aparecido na pesquisa do termo “Maker Culture” (KERA, 

2017; CASAQUI, 2016). Com isso, não foi considerado nenhum trabalho com o termo 

“cultura maker”.  

A busca pelo termo “makerspace” resultou em quatro trabalhos, três artigos e 

uma tese de doutorado na área de Gestão que não apresenta relação com o tema 

desta pesquisa. O artigo de Zaninelli (2017) também havia surgido na pesquisa com 

o termo “movimento maker” e foi desconsiderado. Portanto, os resultados para o termo 

“makerspace” foram dois, conforme apresenta o Quadro 11: 

 
Quadro 11: Pesquisa na base RCAAP com o termo “makerspace” 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“movimento 
maker” 

Biblioteca escolar com 
makerspace: um 

estudo de caso na 
Biblioteca Abraham 

Lincoln 

SANTOS 
NETO, João 
Arlindo dos; 
ZANINELLI, 
Thais Batista  

Artigo 2017 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“makerspace” 

Makerspace BMI – Juntos 
Fazemos!”: um exemplo a seguir! 

VILA, Inês  Artigo 2018 

Cultivating sustainable 
developments with 

makerspaces 

SMITH, Adrian; 
LIGHT, Ann  

Artigo 2017 
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O termo “espaço maker” resultou em um trabalho do ano de 2018, que 

aparecera na pesquisa do termo “maker movement” (ROSA; BERNARDES; 

BRUSCATO, 2018) e, portanto, não foi considerado novamente. 

A pesquisa com o termo “educação maker” resultou em 97 documentos, 

compostos de tese, dissertação e artigo. No entanto, o filtro Data estava com erro e a 

pesquisa foi finalizada de forma manual. Assim, foram contabilizados 55 trabalhos 

entre 2012 a 2018, mas somente quatro tinham referência ao termo pesquisado. 

Esses trabalhos foram identificados nas pesquisas anteriores (na BDTD, com os 

termos “Movimento Maker” e “Educação maker”/”Maker education” e na base RCAAP, 

com o termo “Maker Movement”) e, portanto, não foram contabilizados novamente. 

Com o termo “maker education”, a pesquisa listou 72 trabalhos, mas os únicos 

resultados relacionados ao termo foram os mesmos da pesquisa “educação maker”. 

Logo, foram desconsiderados. 

A pesquisa do termo “faça você mesmo” resultou em 26 trabalhos, dos quais 

sete surgiram anteriormente na base BDTD. Assim, foram considerados 18 trabalhos, 

pois houve um trabalho que apareceu duplicado na pesquisa e um dos resultados foi 

excluído. Destes, somente quatro foram selecionados: 

 

Quadro 12: Pesquisa na base RCAAP com o termo “faça você mesmo” 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

Por fim, foi realizada a busca do termo “do it yourself”, da qual resultaram 30 

trabalhos. No entanto, 13 deles apareceram em pesquisas anteriores e duas 

Palavras-
chave 

Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“faça você 
mesmo” 

A obra “faça-você-mesmo”: 
estética da participação nas 

artes digitais 

CARVALHO, 
Margarida 

Ribeiro 
Ferreira de  

Tese 2014 Comunicação 

Construção da cena cultural e 
musical do rock alternativo 

 goiano 

MAGALHÃES, 
Emerson  

Dissertação 2017 História 

Aquisição e validação de 
sinais biomédicos com 

recurso a equipamento de 
baixo custo 

LOURENÇO, 
Hélio Bruno 

Marques  
Dissertação 2016 Engenharia 

Aprender matemática com o 
Kodu: um estudo com alunos 

do 9º ano de escolaridade 

COSTA, Maria 
de Lurdes de 

Freitas 
Rodrigues  

Dissertação 2014 

Supervisão 
Pedagógica 
e Formação 

de 
Formadores 
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dissertações não estavam disponíveis para realizar o download, e, assim, ficam 

excluídas dessa RSL. Logo, foram considerados os 15 trabalhos elencados no Quadro 

13. 

 
Quadro 13: Pesquisa na Base RCAAP com o termo “do it yourself” 

 
Palavras-

chave 
Título Autor(a) Tipo Ano Área 

“do it 
yourself” 

A cultura digital do-it-yourself 
como oportunidade de 

transcender a previsibilidade 
dos contextos criativos 

contemporâneos 

DIAS, Beatriz 
Forte Coutinho 

Cavaleiro  
Dissertação 2017 Multimídia 

Análise tecno-económica das 
casas digitais 

MELO, Ricardo 
Miguel Silva  

Dissertação 2012 Engenharia 

Análise tecno-económica de 
redes de acesso de nova 

geração  

DOMINGUES, 
Pedro Filipe 
Rodrigues  

Dissertação 2013 Engenharia 

#azulejo_urbano: desenho de 
um kit para participação 

coletiva na (re)valorização do 
Azulejo Português 

ABREU, Teresa 
Maria da Costa  

Dissertação 2014 
Tecnologia e 
Arte Digital 

Novos paradigmas de 
consumo e comunicação: o 

DIY e o poder ao consumidor 

ALVES, Tânia 
Patrícia Lima  

Dissertação 2013 Comunicação 

Avaliação da viabilidade de 
mapeamento das tarefas do 

consumidor em processos de 
serviços 

JORGE, 
Gabriela André  

Dissertação 2013 Engenharia 

A Model-driven Architecture 
for Multi-protocol OBD 

Emulator 

ROSADO, 
Fernando Jorge 
Varandas Anão  

Dissertação 2016 Engenharia 

Da ação nasce o objeto: 
exploração plástica em 

ecodesign 

SILVA, Idília 
Maria da Costa 

Ferreira da  
Dissertação 2016 Artes Visuais 

Plano de negócios Pipa na 
Linha – Academia de Costura 

MOGAS, Filipa 
Maria e Moreira 

de Sousa  
 Dissertação 2015 Marketing 

Arquitetura D.I.Y. e 
urbanismo tático: uma 

abordagem leve na 
transformação da cidade 

CANESCHI, 
Francesco  

Dissertação  2018  Arquitetura 

Can we play science? 
Philosophical perspectives on 

participation in science 
research 

DUARTE, João 
André Ribeiro  

Dissertação 2015 
História e 

Filosofia da 
Ciência 
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Bioempreendedorismo: as 
necessidades de 

competências na indústria 
das ciências da vida e como 
obtê-las através da educação 

formal 

MELO, Eduardo 
Barroco de  

Dissertação 2015 Bioquímica 

www.preçoamigo.pt 
Plataforma Eletrónica de 

Compra, Venda e Troca de 
Bens Usados 

SILVA, Vasco 
Rui Costa da  

Dissertação 2012 Marketing 

Take-away Architecture: Take 
Architecture away 

SÁ, Tiago Pinto 
Alves  

Dissertação 2012 Arquitetura 

A biosignal embedded 
system for physiological 

computing 

GUERREIRO, 
José  

Dissertação 2013 Engenharia 

 
 Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Na base dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), 

foram selecionados 35 trabalhos, sendo 11 artigos, 19 dissertações e 5 teses. A 

maioria dos trabalhos foi publicada em 2017, e, com relação aos temas das 

dissertações e teses, a grande parte é da área de Engenharia, seguido de Design, 

Comunicação e Arquitetura, além de outras áreas como História, Biologia e 

Tecnologia. 

 

2.1.3 Base de dados ERIC 

Na base de dados internacional Education Resources Information Center 

(ERIC), foi realizada a busca de trabalhos na aba Collection, com as opções Peer 

reviewed only e Full text available on ERIC selecionadas. Para os termos em 

português, “movimento maker”, “cultura maker”, “espaço maker”, “educação maker” e 

“faça você mesmo” não foram encontrados resultados. 

No tocante à pesquisa do termo “maker movement”, foram encontrados 27 

resultados. Com o uso do filtro Publication Date, distinguiu-se o item Since 2010, que 

gerou 19 resultados. Entretanto, a seleção de trabalhos entre 2012 a 2018 foi manual 

e apresentou 13 resultados, dos quais apenas quatro continham o termo “maker 

movement” (Quadro 14). Os outros trabalhos foram excluídos da seleção, pois 

apresentavam o termo maker em outros contextos, como policy maker (termo ligado 

à política e criação de regras, que pode ser traduzido para formador de políticas 

educacionais). 
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Quadro 14: Pesquisa na Base ERIC com o termo “maker movement” 

 
 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Com o termo “maker culture”, foram obtidos dois resultados (Quadro 15): 

 

Quadro 15: Pesquisa na base ERIC com o termo “maker culture” 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Com o termo “makerspace”, foram identificados 13 resultados, mas dois 

trabalhos haviam aparecido nas pesquisas anteriores. Portanto, foram considerados 

11 resultados (Quadro 16): 

 

 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“maker 
movement” 

Public libraries as sites of collision 
for arts education, the maker 

movement, and neoliberal 
agendas in education 

LAKIND, 
Alexandra  

Artigo 2017 

Makerspaces in the library: 
science in a student’s hands 

JULIAN, Kristi 
D.; PARROTT, 

Deborah J.  
Artigo 2017 

Leapfrogging pedagogy: a design 
approach to making change in 

challenging contexts 

CRICHTON, 
Susan  

Artigo 2014 

Analyzing engineering design 
through the lens of computation 

WORSLEY, 
Marcelo; 

BLIKSTEIN, 
Paulo  

Artigo 2014 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“maker 
culture” 

Worlding genres through lifeworld 
analysis: new directions for 
genre pedagogy and uptake 

awareness 

ROUNSAVILLE, 
Angela  

Artigo 2017 

The invention studio: a university 
maker space and culture 

FOREST, Craig 
R.; MOORE, 
Roxanne A.; 
JARIWALA, 

Amit S.; FASSE, 
Barbara Burks; 

LINSEY, Julie; 
NEWSTETTER, 
Wendy; NGO, 

Peter; 
QUINTERO, 
Christopher  

Artigo 2014 
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Quadro 16: Pesquisa na base ERIC com o termo “makerspace” 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

A pesquisa do termo “maker education” resultou em 34 artigos, mas 32 não se 

referiam ao termo pesquisado, um artigo apareceu em outra pesquisa, com o termo 

“Maker Movement” (Quadro 17). Assim, restou apenas um artigo a ser considerado: 

 

 

 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“makerspace” 

Reflections from the field: creating 
and elementary living learning 

makerspace 

SHIVELY, 
Kathryn L.  

Artigo 2017 

Promoting positive technological 
development in a kindergarten 
makerspace: a qualitative case 

study 

STRAWHACKER, 
Amanda; BERS, 
Marina Umaschi  

Artigo 2018 

If you build it, they will come SIERRA, Kristin  Artigo 2017 

Makerspace and reflective 
practice: advancing 

pre-service teachers in STEM 
education 

BLACKLEY, 
Susan; 

SHEFFIELD, 
Rachel; 

MAYNARD, 
Nicoleta; KOUL, 

Rekha; WALKER, 
Rebecca  

Artigo 2017 

Guitars and makerspace: 
examining the experience of first 

nations students 

WILSON, Jay; 
GOBEIL, Marc  

Artigo 2017 

Free-operant field experiences: 
differentially reinforcing successive 

approximations to behavior 
analysis through a shaperspace 

MASON, Lee L.; 
ANDREWS, 

Alonzo; RIVERA, 
Christopher J.; 

DAVIS, Don  

Artigo 2016 

The laboratory of museum studies: 
museality in the making 

LATHAM, 
Kiersten F.  

Artigo 2017 

Proliferating textual possibilities: 
toward pedagogies of 

criticalcreative tinkering 
KOUPF, Danielle  Artigo 2017 

Design-thinking, making, and 
innovating: fresh tools for the 

physician's toolbox 

ALBALA, L.; 
BOBER, T.; 

MALLOZZI, M.; 
KOENEKE-

HERNANDEZ, L.; 
KU, B. 

Artigo 2018 

Competencies for information 
professionals in learning labs and 

makerspaces 

KOH, Kyungwon; 
ABBAS, June  

Artigo 2015 

The paradox of our profession 
MARTIN, Ann M.; 

PANTER, 
Suzanna L.  

Artigo 2015 
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Quadro 17: Pesquisa na base ERIC com o termo “maker education” 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Com o termo “do it yourself”, somente dois resultados foram obtidos (Quadro 

18): 

Quadro 18: Pesquisa na base ERIC com o termo “do it yourself” 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Na base de dados do Education Resources Information Center (ERIC) foram 

selecionados 20 artigos, gerando mais resultados com o uso do termo “makerspace”. 

A maioria dos artigos foi publicada no ano de 2017. 

 

2.1.4 Base de dados CumInCAD 

A base de dados Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design 

(CumInCAD) reúne periódicos e artigos de conferências dos cinco continentes, como 

Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA), Arab Society for 

Computer Aided Architectural Design (ASCAAD), The Association for Computer-Aided 

Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), Education and research in 

Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe), Sociedade Ibero-

americana de Gráfica Digital (SiGraDi), Computer-Aided Architectural Design Futures 

(CAAD Futures), entre outros. 

Para a utilização dessa base de dados, definiu-se a opção Advanced search, 

em que foi possível delimitar o período temporal da RSL, por exemplo: movimento 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“maker 
education” 

Foundational principles and 
practices to consider in assessing 

maker education 

LUNDBERG, 
Michael; 

RASMUSSEN, 
Jay  

Artigo 2018 

Palavras-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

“do it 
yourself” 

Do it yourself in education: 
leadership for learning across 
physical and virtual borders 

DOMINGO-
COSCOLLOLA, 

María; 
ARRAZOLA, 

Judith; 
SANCHO, 

Juana María  

Artigo 2016 

Working with corpora in the 
translation classroom 

KRÜGER, 
Ralph  

Artigo 2012 
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maker {year} ≥ 2012 and {year} ≤ 2018. A busca foi realizada com e sem aspas do 

termo, pois a base apresentou a mensagem No hits (sem acertos) para alguns termos. 

A busca pelos termos com aspas “movimento maker”, “cultura maker”, “espaço 

maker” e “educação maker” não apresentou resultados, somente a mensagem No hits. 

Por sua vez, a busca sem aspas de movimento maker resultou em 13 trabalhos, 

mas seis foram desconsiderados por não terem relação com o tema pesquisado e os 

sete selecionados estão organizados no Quadro 19: 

 

Quadro 19: Pesquisa na base CumInCAD com o termo movimento maker: 

Palavra-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

movimento 
maker 

Fabricação digital e DIY: 
pesquisa de soluções para 

a criação de um 
mobiliário nômade  

OLIVEIRA, Amanda 
Aline Alves de; 

SAKURAI, Tatiana  
Artigo 2017 

Cultura maker. dispositivos, 
prótesis robóticas y 

programación visual em 
arquitectura y diseño para 

eficiencia energética 

CHIARELLA, Mauro; 
GIRALDI, Sebastián; 
MARTINI, Sebastián; 
GÓNGORA, Nicolás; 

PICCO, Camila  

Artigo 2016 

Fab!t, Pavilhão Itinerante 
de Ensino: proposta para 

inserção da cultura 
maker no ensino tradicional  

PACINI, Giordana 
Dileta; HENRIQUES, 

Gonçalo Castro; 
PASSARO, Andrés 

Martin  

Artigo 2017 

Smartness and 
interactiveness in 

architecture 
LONSING, Werner  Artigo 2016 

Didactica Maker. 
Estrategias colaborativas 
de aprendizaje STEM en 

Diseño Industrial 

GIRALDI, Sebastián; 
CHIARELLA, Mauro  

Artigo 2017 

Cultura hacedor, 
modelizador parametrico y 
prototipado digital. Un caso 
de prácticas didácticas en 
entorno post-digital en la 

carrera de Diseño Industrial 

BARROS, Diana 
Rodríguez; 

PELLIZZONI, Pablo  
Artigo 2016 

Autoconstrução, fabricação 
digital e a construção 

autônoma  

NARDELLI, Eduardo 
Sampaio; PEREIRA, 

Vinicius Juliani  
Artigo 2017 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 
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O termo cultura maker resultou em 15 trabalhos, dos quais sete eram da 

pesquisa anterior com o termo movimento maker e os oito restantes não tinham 

relação com o tema. Com isso, nenhum artigo foi considerado.  

Com o termo espaço maker, foram obtidos 22 resultados, em que apareceram 

os sete artigos da primeira pesquisa dessa base e do restante dos trabalhos, 

considerando-se apenas um:  

 

Quadro 20: Pesquisa na base CumInCAD com o termo espaço maker 

Palavra-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

espaço 
maker 

Fabricação digital e 
identidade de territórios em 

produtos cotidianos 

JÚDICE, Andrea 
Castello Branco;  
JÚDICE, Marcelo 

Ortega; MAYNARDES, 
Ana Cláudia; AVIANI, 

Francisco Leite  

Artigo 2016 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

Para educação maker, foram identificados 14 resultados, dos quais sete haviam 

aparecido anteriormente e o restante foi desconsiderado. O mesmo ocorreu com faça 

você mesmo, que resultou em um artigo. 

A busca por maker movement com aspas identificou apenas um trabalho, mas 

não foi utilizado por não ter aderência à pesquisa. A busca pelo termo “maker 

movement” com aspas apresentou três artigos, que apareceram anteriormente. 

O termo maker education resultou em 250 artigos, mas não foram utilizados por 

serem repetidos ou por não terem relação com o tema. O mesmo termo com aspas 

resultou em um artigo inédito:  

 

Quadro 21: Pesquisa na base CumInCAD com o termo maker education: 

Palavra-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

maker 
education 

Visualização de dados para 
a promoção da experiência 

histórica: experiência 
e/ou individuação no 

processo de aprendizado, 
invenção e/ou significação 

FARIA, José Neto de  Artigo 2014 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.               

   

A pesquisa por makerspace resultou em dois artigos, porém foram descartados 

por aparecerem em outras buscas ou por não terem relação com o termo. O mesmo 
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ocorreu na busca pelo termo com aspas, foram dois resultados, os quais surgiram em 

pesquisas anteriores. 

O termo maker culture resultou em 77 trabalhos, além dos sete que 

apareceram, e somente um tinha ligação com o tema. A mesma pesquisa com o uso 

de aspas resultou em cinco artigos, porém foi possível utilizar apenas um. Com isso, 

foram considerados dois trabalhos com esse termo. 

 
Quadro 22: Pesquisa na base CumInCAD com o termo maker culture: 

Palavra-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

maker 
culture 

Da Prototipagem ao DIY: 
Criação de mobiliário de 
baixo custo a partir de 

modelagem e fabricação 
digitais 

GOMES, Micke 
Rogério; CARVALHO, 

Diogo Ribeiro; JUNIOR, 
Sérgio de Lima Saraiva  

Artigo 2017 

Procesos creativos y 
colaborativos mediatizados. 

Caso Expo 3D/20 

ZORZÓN, Cecilia 
Verónica; COSTA, Luis 

Gustavo Gonçalves;  
TOSELLO, María Elena;  

BAISCH, Lucas 
Figueiredo  

Artigo 2017 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Do it yourself resultou em 1.052 artigos, mas um artigo apareceu anteriormente 

em maker culture, e foram considerados três trabalhos, conforme indica o Quadro 23, 

pois o restante não estava relacionado com o termo. A pesquisa de “do it yourself”, 

com aspas, gerou 947 resultados, mas havia somente um trabalho com esse termo 

exato no resumo e nas palavras-chave, tendo esse artigo surgido em uma busca 

anterior. 

Quadro 23: Pesquisa na base CumInCAD com o termo do it yourself: 

Palavra-
chave 

Título Autor(es) Tipo Ano 

do it 
yourself 

Protótipo de dispositivo 
facilitador para digitalização 
3D por fotogrametria com 

smartphones 

DANTAS, Paulo Victor 
de Farias;  

BRUSCATO, Underléa 
Miotto; RIBEIRO, 

Thiago Rafael 
Rodrigues; SILVA, 

Fabio Pinto da  

Artigo 2016 

Information Materials KRETZER, Manuel  Artigo 2013 

Flexing Wind 
MOYA, Rafael; SALIM, 
Flora; WILLIAMS, Mani; 

SHARAIDIN, Kamil  
Artigo 2013 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 
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Na base de dados do Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design 

(CumInCAD) foram selecionados 14 artigos, publicados especialmente nos anos de 

2016 e 2017. O termo “movimento maker” foi o que apresentou mais resultados de 

artigos.  

 

2.2 Síntese dos achados nas publicações identificadas 

Diante da análise e de acordo com os critérios de seleção e exclusão, 

apontados no Quadro 24, obteve-se um total de 101 trabalhos, sendo 21 dissertações 

e sete teses na BDTD, 23 dissertações, cinco teses e 11 artigos na RCAAP, 20 artigos 

no ERIC e 14 no CumInCAD, que estão relacionados com o tema geral da pesquisa, 

à qual poderiam agregar conhecimento.  

O número incipiente de teses encontradas nessas bases de dados sugere que 

o tema ainda é recente, já que a maioria dos trabalhos é de mestrado, que demanda 

um tempo mais curto de pesquisa do que o de doutorado. Entretanto, é esperado que 

daqui a algum tempo surjam mais trabalhos com a temática, especialmente na área 

da Educação. 

Considerando as quatro bases pesquisadas, encontrou-se um número maior 

de trabalhos relacionados com o termo “do it yourself” (um total de 37) e, logo em 

seguida, com o termo “makerspace”, 15 trabalhos. Os termos “movimento maker” e 

“maker movement” resultaram em 13 trabalhos cada, “faça você mesmo”, com dez 

resultados e “maker culture” oito trabalhos. Os termos “cultura maker”, “espaço maker” 

e “educação maker” geraram um trabalho apenas para cada termo. O termo “maker 

education” obteve dois resultados. 

Os dados dos trabalhos selecionados estão organizados no Quadro 24: 
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Quadro 24: Resultado geral da pesquisa nas Bases de Dados 

Descritores de Busca 

Bases de Dados   

TOTAL BDTD RCAAP ERIC CumInCAD 

Dissertação Tese Dissertação Tese Artigo Artigo Artigo 

“movimento maker” 4 1 0 0 1 0 7 13 

“maker movement” 0 0 0 4 5 4 0 13 

“cultura maker” 
1 

0 0 0 0 0 0 1 

“maker culture” 0 1 0 3 2 2 8 

“espaço maker” 0 0 0 0 0 0 1 1 

“makerspace” 0 2 0 0 2 11 0 15 

“educação maker” 0 
1 

0 0 0 0 0 1 

“maker education” 0 0 0 0 1 1 2 

“faça você mesmo” 4 0 3 1 0 0 0 8 

“do it yourself” 12 3 15 0 0 2 3 35 

TOTAL 
21 7 19 5 11 20 14 

97 
28 35 20 14 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

No próximo tópico, são apresentados os próximos passos da RSL, ou seja, a 

leitura dos resumos, a seleção e, posteriormente, a leitura integral dos trabalhos que 

poderão contribuir com a fundamentação teórica desta pesquisa. 

 

2.3 Contribuições da RSL à presente pesquisa  

Após a seleção dos trabalhos nas bases de dados da BDTD, RCAAP, ERIC e 

CumInCAD, a segunda etapa do Revisão Sistemática de Literatura consistiu na leitura 

de todos os resumos para a verificação de contribuições relevantes à pesquisa, com 

base nas etapas do processo de RSL (Quadro 25), especialmente se os resumos 

estavam relacionados com o Movimento Maker e/ou Movimento Maker na Educação. 

De acordo com Perrier (2019, p. 66), a leitura crítica dos resumos “possibilita 

que haja alguma flexibilidade para incorporar trabalhos que, mesmo fugindo um pouco 

das premissas, mostrem-se com potencialidade para contribuir com a pesquisa por 

alguma característica forte identificada na leitura flutuante”. 

Por conseguinte, foi realizada a leitura dos resumos e foram selecionados vinte 

e oito trabalhos que apresentam evidências para contribuir com a pesquisa. Foram 

selecionados dezenove artigos, três dissertações e seis teses, publicados nos anos 

de 2016, 2017 e 2018, de autores brasileiros e internacionais, conforme indica o 

Quadro 25: 
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Quadro 25: Artigos, dissertações e teses selecionados para a RSL 

  Título Autor(res) Tipo Ano 

1 
Curiouser lab: uma experiência de letramento 
informacional e midiático na educação 

RIBEIRO, Leila Alves Medeiros  Tese 2016 

2 
Regresso à oficina: repercussões do Movimento Maker 
no ensino em design 

GONÇALVES, Ricardo J. Rocha  Tese 2016 

3 
Free-Operant Field Experiences: Differentially 
Reinforcing Successive Approximations to Behavior 
Analysis through a ShaperSpace 

MASON, Lee L.; ANDREWS, 
Alonzo; RIVERA, Christopher J., 
DAVIS, Don  

Artigo 2016 

4 
Do It Yourself in Education: Leadership for Learning 
across Physical and Virtual Borders 

DOMINGO-COSCOLLOLA, 
María; ARRAZOLA-CARBALLO, 
Judith; Judith; SANCHO-GIL, 
Juana María 

Artigo 2016 

5 
Cultura Maker. Dispositivos, Prótesis Robóticas y 
Programación Visual em Arquitectura y Diseño para 
eficiencia energética 

CHIARELLA, Mauro; GIRALDI, 
Sebastián; MARTINI, Sebastián; 
GÓNGORA, Nicolás; PICCO 
Camila 

Artigo 2016 

6 
Benefits and the hidden face of the maker movement: 
Thoughts on its appropriation in African context 

MBOA NKOUDOU, Thomas 
Hervé  

Artigo 2017 

7 
Biblioteca escolar com makerspace: um estudo de caso 
na Biblioteca Abraham Lincoln 

SANTOS NETO, João Arlindo 
dos; ZANINELLI, Thais Batista  

Artigo 2017 

8 
Public Libraries as Sites of Collision for Arts Education, 
the Maker Movement, and Neoliberal Agendas in 
Education 

LAKIND, Alexandra  Artigo 2017 

9 
Makerspaces in the Library: Science in a Student’s 
Hands 

JULIAN, Kristi D.; PARROTT, 
Deborah J.  

Artigo 2017 

10 
Reflections from the Field: creating and Elementary 
Living Learning Makerspace 

SHIVELY, Kathryn L.  Artigo 2017 

11 If You Build It, They Will Come SIERRA, Kristin  Artigo 2017 

12 
Makerspace and Reflective Practice: Advancing Pre-
service Teachers in STEM Education 

BLACKLEY, Susan; SHEFFIELD, 
Rachel; MAYNARD, Nicoleta; 
KOUL, Rekha; WALKER, 
Rebecca  

Artigo 2017 

13 
Guitars and Makerspace: Examining the Experience of 
First Nations Students 

WILSON, Jay; GOBEIL, Marc  Artigo 2017 

14 
The Laboratory of Museum Studies: Museality in the 
Making 

LATHAM, Kiersten F.  Artigo 2017 

15 
Para além do movimento maker: um contraste de 
diferentes tendências em espaços de construção digital 
na Educação 

SILVA, Rodrigo Barbosa e  Tese 2017 

16 
Ecossistema da democratização do design na 
sociedade pós-industrial 

SOMMERFELD, Davi Dissertação 2017 

17 
Fabricação digital: uma análise crítica - fortalecendo a 
cooperação por meio da fabricação digital 

BALLERINI, Flavia Tese 2017 

18 
Fabricação digital e DIY: Pesquisa de soluções para a 
criação de um mobiliário nômade 

OLIVEIRA, Amanda Aline Alves 
de; SAKURAI, Tatiana 

Artigo 2017 

19 
Fab!t, Pavilhão Itinerante de Ensino: Proposta para 
inserção da cultura maker no ensino tradicional 

PACINI, Giordana Dileta; 
HENRIQUES, Gonçalo Castro; 
PASSARO, Andrés Martin 

Artigo 2017 
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20 
Didactica Maker. Estrategias colaborativas de 
aprendizaje STEM en Diseño Industrial 

GIRALDI, Sebastián; 
CHIARELLA, Mauro 

Artigo 2017 

21 
Repensando a inovação do século XXI a partir das 
práticas do Movimento Maker 

BURTET, Cecília Gerhardt; 
KLEIN, Amarolinda I. da Costa Z. 

Artigo 2018 

22 
Makerspace BMI – Juntos Fazemos!”: um exemplo a 
seguir! 

VILA, Inês  Artigo 2018 

23 
Promoting Positive Technological Development in a 
Kindergarten Makerspace: A Qualitative Case Study 

STRAWHACKER, Amanda; 
BERS, Marina Umaschi  

Artigo 2018 

24 
Um estudo sobre pensamento formal no contexto dos 
Makerspaces Educacionais 

BORGES, Karen Selbach  Tese 2018 

25 
Revelando as essências da educação maker: 
percepções das teorias e das práticas 

SOSTER, Tatiana Sansone Tese 2018 

26 
Faça-você-mesmo a digitalização 3D de acervos 
museológicos 

ALENCASTRO, Yvana Oliveira 
de 

Dissertação 2018 

27 
O Uso das TIC na Educação de Irecê/BA: Ciclo de 
Formação Humana, Ambientes de Tecnologia e o “Faça 
Você Mesmo? 

CRUZ JR., Nelson Rodrigues da Dissertação 2018 

28 
Foundational Principles and Practices to Consider in 
Assessing Maker Education 

LUNDBERG, Michael; 
RASMUSSEN, Jay 

Artigo  2018 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.                 

 

Ainda vislumbrando os resumos, foi realizada com o uso do software NVivo 12 

Pro uma nuvem de palavras para indicar os principais termos que emergiam nesses 

trabalhos. Os resumos dos artigos e teses em inglês foram traduzidos para o 

português para que a nuvem de palavras estivesse representada em apenas um 

idioma.  

Com isso, pôde-se observar que as palavras que mais se destacam na nuvem 

são: Aprendizagem, Educação, Espaço, Criar, Maker, Alunos, Biblioteca, Pesquisa, 

Projeto, Tecnologia, Escola, Práticas, Makerspace, entre outras, conforme demonstra 

a Figura 10: 
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Figura 10: Mapa de palavras da RSL 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

A nuvem de palavras possibilitou visualizar que o Movimento Maker está 

interligado à Educação, pois conduz os alunos para uma aprendizagem que envolve 

pesquisa, tecnologia e o criar por meio de projetos em um espaço de práticas, 

chamado de makerspace, e que pode ser estendido para outros espaços, como a 

biblioteca da escola.  

Após uma interpretação básica da nuvem de palavras, resultante dos resumos 

dos trabalhos selecionados, os quais estão organizados no Quadro 25, seguiu-se para 

a leitura integral desses trabalhos. Os pontos destacados de cada um apresentam 

uma visão geral, os quais poderão contribuir com a fundamentação teórica desta 

pesquisa. 

A tese de Ribeiro (2016) trata do desenvolvimento de um curso de Letramento 

Informacional e Midiático (LIM) para a formação continuada de professores da 

Educação Básica, com a utilização das abordagens do Design Thinking e Experience 

Learning. O curso foi representado como um Lab de experimentação, denominado 

Curiouser Lab, configurado na criatividade e na inovação. Os conteúdos 

desenvolvidos no curso utilizaram estratégias do Movimento Maker, sala de aula 
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invertida e gamificação. Os resultados da tese indicam que a experiência de formação 

de professores foi baseada na aprendizagem significativa, e o Letramento 

Informacional e Midiático foi um aporte para construção das atividades pedagógicas 

criativas e inovadoras. A pesquisadora evidenciou que o sucesso da pesquisa também 

se deve às escolas pesquisadas, pois trata-se de escolas consideradas “modelos” no 

sistema regular de ensino. Ribeiro (2016) corrobora essa pesquisa ao apresentar as 

características do Movimento Maker no processo educacional. 

A tese de Gonçalves (2016) apresenta o Movimento Maker e seu potencial em 

transformar a sociedade de consumo em uma sociedade de produtores, em que a 

internet tem papel relevante para consolidar essa rede de criadores. Assim, o autor 

leva essa reflexão como forma de enriquecer a formação de designers, por meio da 

valorização do saber prático e da autonomia produtiva dos designers não industriais. 

O trabalho referido no artigo de Mason, Andrews, Rivera e Davis (2016) 

apresenta a proposta do ShaperSpace, um espaço inspirado no espaço maker para o 

treinamento de professores de educação especial para atender às necessidades dos 

alunos com autismo. O artigo traz uma breve exposição sobre a proliferação do 

espaço maker e suas possibilidades pedagógicas. No tocante ao ShaperSpace, o 

espaço permite que os alunos revelem seu progresso de acordo com seu próprio ritmo 

de aprendizagem. 

O artigo de Domingo-Coscollola, Arrazola-Carballo e Sancho-Gil (2016) trata 

da primeira etapa de um projeto europeu implementado em universidades e escolas 

da Espanha, Finlândia e República Checa, que visa a exploração das mudanças 

educacionais que ocorreram nos últimos anos em virtude das competências digitais, 

do surgimento da cultura de colaboração entre os jovens, das tecnologias e da cultura 

Do It Yourself. 

O artigo de Chiarella et al. (2016) analisa o Movimento Maker, sua 

aprendizagem colaborativa e as possibilidades de código aberto dessa cultura, 

possibilitando que os alunos de Design Industrial e Arquitetura realizem experiências 

com dispositivos, próteses robóticas e programação. 

Mboa Nkoudou (2017) utilizou a metodologia da revisão de literatura para 

compreender o Movimento Maker e levantou benefícios e críticas para uma possível 

adoção do Movimento na África. O autor apresenta os fundamentos ideológicos do 

maker, como compartilhamento, inclusão, democratização e colaboração, aborda os 
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diferentes tipos de espaços e os benefícios sociais, políticos e econômicos do 

Movimento Maker. A crítica apontada por Mboa Nkoudou refere-se ao capitalismo 

infiltrado no Movimento, mas, ainda assim, acredita que a filosofia maker e recursos 

compartilhados e a coletividade, que são valores centrais do conceito de Commons, 

tornam o Movimento Maker apropriado para o contexto africano. 

O artigo de Santos Neto e Zaninelli (2017) aborda a integração do espaço 

maker com a biblioteca escolar e apresenta a cultura maker como uma tendência e 

alternativa de inovação das bibliotecas, que são espaços de silêncio e pesquisa. Os 

autores apresentam um estudo de caso de uma biblioteca em Londrina, no estado do 

Paraná, que adotou um espaço maker, tornando um ambiente de colaboração e 

criatividade. Adotar os aspectos da cultura maker é um desafio para as bibliotecas e 

bibliotecários, pois traz uma concepção diferenciada de seus produtos e serviços. 

O artigo de Lakind (2017) apresenta o Movimento Maker e sua realização em 

uma biblioteca pública dos Estados Unidos, mas com um viés voltado para a Arte e a 

Educação. O artigo também realiza uma discussão sobre o neoliberalismo no maker.  

No artigo publicado em 2017, Julian e Parrott propõem a integração da 

biblioteca com um espaço maker, o que pode resultar em um único espaço de 

aprendizagem, em que os alunos pesquisam, criam e colaboram em projetos e 

produtos, resolvem problemas e participam de atividades STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics).19 Os autores ressaltam algumas 

experiências exitosas na integração dos dois ambientes em universidades norte-

americanas. 

Shively (2017) disserta sobre a criação de um makerspace no Ensino 

Fundamental, por meio de um roteiro em que destaca a experiência na criação do 

espaço, a preparação dos professores e da comunidade. Reflete sobre formas para 

melhorar o processo de implementação e como o espaço pode ajudar os alunos a se 

prepararem profissionalmente para carreiras do século XXI. Por fim, recomenda que 

se façam mais pesquisas sobre experiências pedagógicas em espaços makers. 

O texto apresenta a narrativa de Sierra (2017), a bibliotecária de uma escola 

que ajudou na implementação do espaço maker na própria biblioteca. Compartilha 

alguns trabalhos pedagógicos e ressalta o interesse dos alunos para frequentar o 

 
19 Tradução: Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 
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espaço, que tem uma agenda diária de atividades, mesclando os livros e os projetos 

maker. 

Blackley et al. (2017) relatam o piloto do Projeto Makerspace in STEM (MIS), 

desenvolvido em 2015 em uma escola católica somente de meninas na Austrália. O 

projeto constituído por professoras e uma aluna do curso de engenharia foi 

desenvolvido nas salas do 5.º e 6.º anos do Ensino Fundamental com o objetivo de 

criar um modelo de aprendizagem de professores em serviço: o Modelo de formação 

de identidade reflexiva, em que os professores se envolveram com projetos STEM20 

e puderam desenvolver sua identidade profissional. O projeto alcançou um resultado 

significativo para seus participantes e teve continuidade nos anos seguintes. 

O estudo desenvolvido por Wilson e Gobeil (2017) apresenta o caso de uma 

escola canadense, em que um grupo de estudantes participou de um projeto no 

espaço maker, no qual o produto era uma guitarra elétrica. A pesquisa mostrou que a 

experiência trouxe resultados positivos, como o aumento da participação e o 

engajamento dos alunos. Os autores ressaltam que, nesse contexto de aprendizagem 

maker, o professor se torna um guia e motivador, auxiliando os alunos a explorar, de 

forma criativa, suas ideias, ampliando seu conhecimento. 

O artigo de Lathan (2017) faz, inicialmente, uma comparação entre um espaço 

maker e o MuseLab, que está localizado na biblioteca de uma universidade norte-

americana. O MuseLab trata-se de um laboratório de estudos museológicos, mas 

também um espaço de experimentação, inovação e descobrimento. 

Independentemente de ser um espaço maker ou não, o MuseLab é um espaço criativo 

e colaborativo, que considera questões locais e globais referentes à musealidade. 

Em sua tese, Silva (2017) faz uma abordagem crítico-reflexiva de três vertentes 

maker: o Fab Lab, a “utopia californiana” e o FabLearn, com base em Estudos de 

Ciências, Tecnologia e Sociedade. O objetivo do estudo é o de compreender as 

origens, objetivos e implicações dessas propostas de espaços de construção digital 

para a Educação. Para o embasamento teórico, o autor utiliza os conceitos de 

tecnologia de Álvaro Vieira Pinto e de práxis e liberdade de Paulo Freire. A conclusão 

da pesquisa é a de que a proposta do FabLearn apropriou-se mais das ideias de Paulo 

Freire, além de que a ausência de embasamento teórico do Movimento Maker pode 

 
20 O STEM é apresentado no capítulo seguinte, tópico 3.3.3 
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ser complementada com a filosofia de Álvaro Vieira Pinto e com os conceitos 

freireanos, sob uma concepção de emancipação e inclusão da sociedade. 

Sommerfeld (2017) investiga a democratização do design causada por diversas 

transformações sociais e propõe um “ecossistema” dos processos de democratização 

do design por meio dos fundamentos da cultura do Faça você mesmo e da cultura 

Hacker. O pesquisador apresenta uma breve história do DIY, aborda como a “prática 

DIY” tornou-se “DIY como cultura” e identifica quatro áreas que categorizam o DIY 

(proativo, reativo, essencial e estilo de vida). 

Em sua tese, Ballerini (2017) analisa, de forma crítica, as apropriações das 

produções dos laboratórios de Fabricação Digital, sob o ponto de vista da Arquitetura 

e do Design, tendo em vista o processo de autonomia e emancipação dos sujeitos 

envolvidos. Para isso, aprofunda-se em movimentos como o Maker e Hackerspace, 

Do It Yourself (DIY) e Do It Together (DIT) e elege o modelo Fab Lab como um 

laboratório de aprendizagem cooperativa, cocriativa e colaborativa. 

Oliveira e Sakurai (2017) refletem sobre a criação de móveis que são facilmente 

montados e desmontados destinados à população jovem que está em constante 

mobilidade, sob a inspiração do livro Nomadic Furniture de Victor Papanek. Para tal, 

torna-se imprescindível a lógica do Movimento Do It Yourself e dos laboratórios de 

fabricação digital, como o Fab Lab Livre na cidade de São Paulo, que as autoras 

apresentam e discutem ao longo do artigo. 

O artigo de Pacini, Henriques e Passaro (2017) aborda um projeto que pretende 

levar a cultura maker, por meio de um espaço maker, para as escolas de Ensino 

Fundamental de forma rápida e barata, buscando democratizar o acesso desses 

laboratórios. Para tanto, criaram um protótipo de sistema modular, adaptável e 

desmontável, que possa ser inserido em qualquer espaço, em que seus usuários 

possam aprender e fazer uso das tecnologias da quarta revolução industrial. 

O estudo de Giraldi e Chiarella (2017) está atrelado às implicações da Cultura 

Maker nos processos de ensino e aprendizagem do curso de Design Industrial. Para 

tal, foi proposto um exercício de ação que utilize os princípios da Cultura Maker, da 

educação STEM e a transversalidade disciplinar como um meio gerador de 

conhecimento. 

Burtet e Klein (2018) apresentam uma discussão teórica sobre as práticas do 

Movimento Maker e as teorias de inovação em diferentes contextos, com o olhar do 
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campo da Administração. O estudo também ressalta a necessidade de pesquisas 

sobre políticas públicas de inovação em organizações formais. 

Vila (2018) traz um estudo de caso sobre a Biblioteca Municipal de Ílhavo em 

Portugal, que presta serviços básicos às comunidades, mas que se atualizou para a 

criação de um espaço maker, tornando-se um centro de formação não formal e de 

aprendizagem, fomentando a criatividade e a inovação a todos os que frequentam a 

biblioteca. 

Strawhacker e Bers (2018) abordam a aprendizagem STEM nos espaços 

maker e apresentam um estudo de caso referente a um espaço maker no jardim de 

infância (de 5 a 7 anos), em que utilizam uma ferramenta de avaliação, denominada 

Positive Technological Development (PTD). Como resultados, as autoras revelam alto 

desempenho dos alunos, além da participação dos professores e do próprio espaço 

que auxiliam na aprendizagem das crianças. 

A tese de Borges (2018) contém uma análise sobre o uso e desenvolvimento 

no pensamento formal e na proposição de uma Arquitetura Pedagógica para 

Aprendizagem, a partir de Oficinas de Criatividade em um Fab Lab de Porto Alegre, o 

POALab, que se trata de um programa de extensão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Os resultados mostraram que os participantes das Oficinas 

apresentaram indícios de uso do pensamento formal e os espaços makers, além de 

espaços de criação, são ambientes de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. 

A tese de Soster (2018) visa elucidar, por meio de análise teórica e das práticas, 

se a educação Maker promove uma educação emancipatória. Essa tese foi realizada 

no Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da PUC-SP e será comentada 

e delineada no próximo tópico. 

A dissertação de Alencastro (2018) contempla a interação entre o público de 

um museu do Rio Grande do Sul com o uso da digitalização 3D faça-você-mesmo em 

diferentes tipologias do acervo museológico, possibilitando distintas atividades 

educativas e um acesso seguro ao acervo do museu, uma vez que a pesquisadora 

acredita que os princípios makers propiciam uma maior participação do público. 

A pesquisa do mestrado profissional de Cruz Jr. (2018) propõe uma ação 

interventiva em seu campo de atuação, em que o uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) torna-se um elemento fundamental da Proposta Curricular por 

Ciclo de Formação Humana de sua escola, considerando, ainda, as perspectivas da 
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cultura do Do It Yourself e do Movimento Maker. Além da remixagem desses 

elementos, o trabalho possibilitou a criação de Recursos Educacionais Abertos (REA). 

Com o crescimento da educação maker nos Estados Unidos, Lundberg e 

Rasmussen (2018) ressaltam que os métodos tradicionais de avaliação não são mais 

adequados e elaboram um novo plano de avaliação para os alunos envolvidos no 

Movimento Maker. 

Os artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado apresentados, de 

forma resumida, revelaram contextos diversificados em que o Movimento Maker se 

faz presente. Foram expostos projetos realizados em espaços makers, Fab Labs e 

hackerspaces, do jardim de infância até a universidade, em espaços como museu e 

bibliotecas e em países além dos Estados Unidos, como Brasil, Canadá e África. 

Outro destaque é o STEM presente nas atividades pedagógicas e que o 

Movimento Maker vai além do âmbito educacional, com avanço em pesquisas nas 

áreas do Design e da Administração. 

Nem todos os trabalhos ofereceram uma contribuição teórica efetiva para esta 

pesquisa, mas auxiliaram, de alguma forma, para a expansão do conhecimento da 

pesquisadora a respeito do maker em contextos diversos. 

Alguns trabalhos darão aporte para essa pesquisa, especialmente sobre a 

construção e o entendimento da história do maker (CHIARELLA, 2016; RIBEIRO, 

2016; BALLERINI, 2017; SILVA, 2017), a compreensão dos fundamentos ideológicos 

do Movimento (MBOA NKOUDOU, 2017; LAKIND, 2017), a implementação do espaço 

maker (SHIVELY, 2017; SIERRA, 2017), a educação maker (SOSTER, 2018; 

LUNDBERG; RASMUSSEN, 2018), o entendimento do STEM (JULIAN; PARROTT, 

2017; BLACKLEY et al., 2017; STRAWHACKER; BERS, 2018), princípios do Do It 

Yourself ou Faça Você Mesmo (DOMINGO-COSCOLLOLA et al., 2016; 

SOMMERFIELD, 2017; ALENCASTRO, 2018 e CRUZ JR., 2018) e clareza sobre o 

entendimento do desenvolvimento cognitivo por meio dos espaços makers (BORGES, 

2018), assim como a democratização desses espaços (PACINI; HENRIQUES; 

PASSAROS, 2017). 

Com base nos resumos dos 28 trabalhos selecionados, foi criada uma árvore 

de palavras no software NVivo 12 Pro, a partir da consulta de pesquisa de texto maker. 

Assim, é possível levantar alguns aspectos que os trabalhos contribuem para o maker 

na Educação Básica e até mesmo especificar o que eles trazem para essa pesquisa. 
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Figura 11: Árvore de palavras gerada a partir da Consulta de pesquisa de texto “maker”  
 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2020. 

 

O Movimento Maker é uma cultura que vai além da produção ou transformação 

de objetos, artefatos ou serviços, pois tem a capacidade de ser uma ação pequena e, 

ao mesmo tempo, mundial, além de poder ser manual ou inovadora, com o uso de 

alta tecnologia ou de baixo custo (CHIARELLA, 2016). 
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Na educação, o Maker ainda está em processo de apropriação e integração, 

em que os alunos são apoiados e incentivados a trabalhar com projetos, seja os de 

interesse em comum, STEAM ou para atender aos objetivos curriculares (WILSON; 

GOBEIL, 2017). Soster (2018) complementa que, 

[...] a educação Maker está em construção e, portanto, ainda apresenta 
resultados pedagógicos de aprendizagem aquém de sua teoria, 
especialmente no que diz respeito à formação crítica de sujeitos e integração 
da prática Maker com todas as áreas de conhecimentos abordadas no 
contexto escolar através do currículo (SOSTER, 2018, p. 7 – fragmentos do 
discurso da Figura 11, sublinhado na cor verde). 

 

Para Shively (2017), a educação maker é uma preparação dos alunos para 

carreiras do século XXI, pois a criatividade dos alunos é explorada durante os projetos, 

assim como a aprendizagem colaborativa (CHIARELLA, 2016) e o desenvolvimento 

cognitivo (BORGES, 2018), pois o aluno aprende por meio da experimentação, que o 

empodera em seu processo de aprendizagem. Alencastro (2018, p. 07) ainda ressalta 

que a cultura maker não demanda “grandes investimentos, motivando os participantes 

a aprender fazendo e a compartilhar o conhecimento” (fragmentos do discurso da 

Figura 11, sublinhado na cor vermelha). 

O espaço maker é considerado um local de criação, de descobertas e de 

aprendizagem (VILA, 2018), com ferramentas, máquinas e tecnologias diversas. 

Também se tornou tendência a junção da biblioteca com o espaço maker, 

transformando-a em um ambiente de aprendizagem que capacita os alunos a 

pesquisar, redigir, criar, colaborar e resolver problemas (JULIAN; PARROTT, 2017). 

Em suma, os trabalhos contribuem com esta pesquisa por meio de um 

panorama geral do Movimento Maker, relatado por pesquisadores de educação e de 

áreas diversas, que buscam construir um referencial teórico para essa nova cultura, 

assim como colaborar com suas experiências nesse atual contexto mão na massa. 

 

 

2.4 Revisão de Literatura no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo     

                        

Além da RSL, em que foram utilizadas as bases de dados da BDTD, RCAAP, 

ERIC e CumInCAD, considerou-se também neste estudo a base da biblioteca digital 

da PUC-SP, no que se refere à produção do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, relativamente à temática do Movimento Maker, analisando 
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especialmente a linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação, uma vez que é 

a linha que origina esta tese. 

Atualmente, a linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação é composta 

por três professores e tem o objetivo de estudar   

[...] os fundamentos, usos, impactos e perspectivas da web e das redes de 
aprendizagem colaborativa [...] nos diferentes níveis de ensino e modalidades 
educativas tendo como lócus do currículo os ambientes de aprendizagem 
estruturados na grande rede mundial da internet. Para esta rede convergem 
diferentes mídias e novas tecnologias, as quais criam condições para o 
desenvolvimento da capacidade de expressar o pensamento por meio de 
múltiplas linguagens, a construção de narrativas curriculares, a produção 
colaborativa de conhecimento, o atendimento às necessidades individuais e 
o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da criticidade (PUC-SP, 
[s.p]). 

 

Os princípios da cultura maker estão adentrando nos contextos educacionais 

e, portanto, algumas pesquisas foram realizadas na linha de investigação, enquanto 

outras estão em andamento. 

A dissertação de Couto (2017) é uma pesquisa exploratória com o objetivo de 

fazer um levantamento da produção acadêmica de teses e dissertações da PUC-SP 

e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sobre o conceito de pensamento 

computacional e construir uma relação teórica do pensamento computacional para a 

educação básica sob uma perspectiva libertadora. O conceito de pensamento 

computacional foi encontrado em apenas um trabalho nas universidades pesquisadas 

e, portanto, pode ser considerado um conceito embrionário. Ademais, o pesquisador 

afirma que é possível fazer a transposição do pensamento computacional para o 

ensino básico e de forma libertadora. 

No tocante ao Movimento Maker, Couto (2017) apresenta-o como um 

movimento que está em evidência no momento e traz um breve histórico sobre o DIY. 

Também abarca o Movimento, a placa Arduino (popularização da programação e 

microeletrônica) e o sistema operacional livre Linux, que tem código aberto. Ainda sob 

essa perspectiva, Couto (2017, p. 76) afirma que, “graças ao compartilhamento e à 

abertura dos projetos, aos produtos voltados para a facilidade de uso, aos sites e às 

comunidades e seus tutoriais, o movimento MAKER é uma força respeitável de 

democratização da tecnologia”. 

Para finalizar, Couto (2017) demonstra indícios de que o Movimento Maker 

funciona de forma bastante específica nos países pobres, o que ele chama de 

“desobediência tecnológica”, ou seja, nestes países, o conserto e o reaproveitamento 
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de produtos industriais são para a sobrevivência e, por conseguinte, ultrapassam as 

limitações que o objeto impõe.  

Em 2018, foi defendida a tese de Soster que busca desvelar os elementos da 

educação maker para a promoção de uma educação emancipatória, por meio de uma 

análise entre teoria e prática. A pesquisa foi realizada em espaços makers de escolas 

dos Estados Unidos.  

A pesquisadora assevera que a educação maker ainda está em construção e, 

portanto, não atingiu seus objetivos com relação à formação crítica e à integração do 

maker com as áreas do conhecimento, que compõem no currículo. Contudo, a 

educação maker “é um forte mobilizador de metodologias, práticas, experiências de 

ensino-aprendizagem e tecnologias modernas digitais e físicas no contexto da 

educação formal, garantindo principalmente o acesso às TIC e ao pensamento 

computacional” (SOSTER, 2018, p. 132). A tese discorre por diversos aspectos que 

embasam esta pesquisa, como o currículo e a tecnologia, o Construcionismo de 

Papert e seus elementos, o Movimento Maker e as características da aprendizagem 

maker. 

A pesquisa de Soster (2018) apareceu na RSL durante a busca na base de 

dados BDTD com os termos “educação maker” e “maker education”, conforme 

descrito anteriormente. 

Há outros trabalhos na linha de Novas Tecnologias em Educação que 

mencionam o Movimento Maker ao longo da pesquisa, porém sem o aprofundamento 

da história, concepção ou significado, conforme se observa em Flores (2017), Ramos 

(2018) e Costa (2019). 

A RSL realizada com base nos trabalhos acadêmicos do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, especialmente da linha de pesquisa 

Novas Tecnologias em Educação, trouxe elementos que contribuíram para esta 

pesquisa, assim como para a compreensão de seu problema. 

O trabalho de Couto (2017) revela o contexto histórico sobre o DIY e o 

Movimento Maker, com uma visão ligada à programação e ao computador, pois se 

trata de uma dissertação cujo tema central é o pensamento computacional 

educacional. Para o desenvolvimento desse pensamento, Couto (2017) ressalta a 

importância de projetos práticos, com o uso de robótica, programação e atividades 

makers. 
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Por seu turno, a pesquisa de Soster (2018) traz a história do Movimento Maker 

e a apresentação da Aprendizagem Maker, uma combinação da teoria e prática 

construcionista com o Movimento Maker.  

A pesquisadora ainda complementa que o Movimento Maker aplicado ao 

contexto educacional incorpora a aprendizagem por projeto, contemplando a 

resolução de problemas e a construção de artefatos, por meio da fabricação digital 

e/ou física, assim como o protagonismo do aluno, capaz de explorar e transformar seu 

meio ambiente (SOSTER, 2018). 

Ambos os pesquisadores abordam a relevância da aprendizagem por meio de 

projetos, os quais nesta pesquisa são uma categoria investigada na análise dos 

dados. Outrossim, a aprendizagem maker será tratada ao longo dos capítulos. 

De forma geral, a literatura compreendida na RSL, seja nas bases de dados 

investigadas, seja no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, não 

apresenta os elementos que esta pesquisa busca evidenciar, como o olhar dos 

educadores para o espaço maker na Educação Básica de escolas brasileiras, a forma 

como esses espaços podem ser implementados e como vêm sendo utilizados em 

contextos diversos, ou seja, em escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo 

e de outros Estados do País. 

O próximo capítulo disserta sobre o Movimento Maker, sua origem e expansão, 

e apresenta os espaços makers e os Fab Labs.  
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Capítulo 3 
Movimento Maker 

 
No Capítulo 3, apresenta-se a história do Movimento Maker, a qual revela que 

sua essência, o DIY (Do It Yourself), não é tão contemporânea quanto parece. 

Após conhecer a origem do DIY, compreender-se-á o que é o Movimento Maker 

e alguns dos seus conceitos. Para finalizar, são apresentados os locais onde podem 

ser realizadas as atividades “mão na massa”, como nos espaços makers 

(makerspaces), Fab Labs e FabLearn Labs. 

 
 
3.1 As origens do Maker: DIY 
 

O Movimento ou Cultura Maker é considerado uma extensão técnica e 

tecnológica da cultura DIY (Do It Yourself),21 que vem se ampliando para uma 

abordagem mais colaborativa, o DiWO (Do it With Others). O Movimento Maker se 

resume à construção, reparo e modificação de objetos, sem a ajuda de um 

especialista, ou seja, trata-se de um segmento de pessoas que preferem o conserto 

ao consumo. De acordo com Wolf e McQuitty (2011), essa escolha pode ser por 

diferentes motivações, de mercado (economia e falta de qualidade ou disponibilidade 

de um produto) ou de identidade (habilidades manuais, busca de exclusividade, 

customização e até empoderamento). 

Cabeza e Moura (2014, p. 2) ainda ressaltam que o DIY: 
 

[...] é uma prática tão antiga como a capacidade do ser humano de 
transformar seu entorno natural e adaptá-lo a suas necessidades. Foi 
perdendo-se na industrialização, na economia linear e na especialização 
técnica, limitando o homem comum ao papel de um consumidor dependente 
dos artefatos industriais. 
 

Os autores ainda complementam que muitos grupos de pessoas mantêm essa 

cultura viva, entre o subversivo, subterrâneo e marginal, apesar do capitalismo 

dominante. 

Gelber (1997) aponta que o termo Do It Yourself surgiu na década de 1920, 

mas se popularizou na década de 1950, relacionado-se com aqueles que faziam 

melhorias em sua casa e pequenos projetos de construção. Já Cabeza e Moura (2014, 

p. 4) destacam que:  

 
21 Em português: Faça Você Mesmo. 
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A versão atual do DIY teve possivelmente início nas primeiras décadas do 
século XX, quando norte-americanos defensores do movimento de Arts and 
Crafts promoveram o interesse pelo estilo simples do mobiliário e da 
arquitetura doméstica. [...] Nessa dinâmica, passa a ser difundida, a partir de 
1912, a expressão Do It Yourself, encorajando os donos de casa a pintar eles 
mesmos suas casas, em lugar de contratar um pintor profissional. 

 

Entretanto, foi somente com o movimento punk nos anos 1970 que o DIY ficou 

conhecido pelo mundo, com um significado mais consistente. O punk foi uma matriz 

de contestação e reconstrução dos jovens durante o período de crise socioeconômica 

no pós-guerra, quando as indústrias passavam por dificuldades financeiras, os preços 

das mercadorias subiam, os salários estagnavam e o desemprego aumentava 

(GUERRA; STRAW, 2017). Dessa forma, o punk surgiu para transformar as 

dimensões artística, social e econômica, principalmente por meio do DIY: 

 
Assumiu-se como a divisa do punk e serviu de estandarte para a quebra das 
regras existentes, principalmente na música e na estética. Inspirados na 
atitude e no visual da juventude londrina do final da década de 1970, Vivianne 
Westwood e Malcom McLaren formularam uma cena pop que incluía a 
confecção de roupas e de adereços, a construção de vocabulário, a criação 
de cenários e a definição de um som [...] Neste sentido, o processo de 
realização do punk está disponível para todos, podendo qualquer um fazer as 
letras, os instrumentos, as gravações, os concertos, a distribuição, as roupas, 
as capas de discos, as cassetes, os fanzines (GUERRA; STRAW, 2017, p. 
5). 

 
Assim como o punk, a cultura do “Faça Você Mesmo” apresenta a ideia de criar, 

reaproveitar e consertar os objetos, em vez de descartá-los e comprar novos. 

Segundo Brockveld et al. (2017, p. 6), “o DIY propõe uma mudança de visão sobre o 

que significa possuir algo, e sobre os hábitos de consumo incutidos na visão de mundo 

dominante”. 

O conceito DIY é então retomado com os princípios do Movimento Maker, 

conforme será delineado no próximo tópico.  

 
 
3.2 O que é Movimento Maker 

 
O Movimento Maker vem ganhando notoriedade na segunda década do século 

XXI, por meio de um grupo crescente de pessoas interessadas em criar, construir e 

compartilhar seus artefatos criativos e colaborativos em grupos presenciais e virtuais. 

Entretanto, não há uma data exata de seu surgimento (SOSTER, 2018). Por exemplo, 

algumas características do Maker já estavam presentes nos Institutos de Mecânica, 
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criados em Edimburgo, na Escócia, durante o início do século XIX, para o 

fornecimento de educação técnica para artesãos, profissionais e trabalhadores de 

geral. Esses institutos revolucionaram o acesso à educação científica e tecnológica 

(VALENTE; BLIKSTEIN, 2019). 

De acordo com Blikstein (2013), dois processos independentes aconteceram. 

Por volta dos anos 1980, nos Estados Unidos, empregadores e universidades 

perceberam que os estudantes de engenharia não estavam bem preparados para o 

mercado de trabalho, e, nos anos 2000, os equipamentos de prototipagem tiveram 

uma queda no preço e o código aberto auxiliava na popularização dessas tecnologias, 

como as cortadoras a laser e impressoras 3D. Por conseguinte, a criação de produtos 

foi se transformando, pois o que demorava meses para ser produzido agora era feito 

em dias e até mesmo horas. 

Para Turner (2018), o surgimento do Movimento Maker dos Estados Unidos 

está relacionado com a combinação de três fatores: econômico, tecnológico e cultural. 

Turner (2018) ressalta a crise econômica do país de 2007 a 2009, em que a taxa de 

desemprego aumentou consideravelmente e, após a recessão, houve um retorno 

lento dos níveis de emprego, o que, consequentemente, impulsionou a busca por 

novas formas de trabalho.  

Com relação à tecnologia, foram as mídias digitais que auxiliaram nesse 

processo, pois ocorreu uma redução no tamanho e no custo das tecnologias de 

fabricação, conforme lembrado anteriormente por Blikstein (2013). Outra mudança foi 

o surgimento das plataformas digitais de compartilhamento, o que proporcionou fóruns 

e comunidades on-line de pessoas interessadas no assunto, além de ferramentas de 

código aberto, que apoiavam o desenvolvimento dos projetos makers (CRUZEIRO, 

2019). Por fim, houve o avanço das redes de logística, o que permitiu que as fábricas, 

de qualquer distância, pudessem fazer os protótipos dos manufatores em grande 

quantidade. 

O fator cultural que Turner (2018) aborda é que os norte-americanos têm uma 

tradição de se expressar manualmente, o que pode ser observado nas manifestações 

culturais do RAP e punk rock ou em situações cotidianas, como tricotar, trabalhar com 

mercenaria ou consertar objetos quebrados em casa. Esse conjunto de práticas 

culturais, somado a tecnologia e outros acontecimentos, passaria a ser constituinte do 

Movimento Maker. 
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Cruzeiro (2019) criou uma linha do tempo que apresenta a evolução do Maker, 

segundo sua concepção:  

 

Figura 12: Evolução do Movimento Maker 

  

Fonte: Cruzeiro (2019)  

 

A Figura 12 apresenta, por volta de 1900, o movimento estético e social inglês, 

Arts and Crafs (Artes e Ofícios), que defende o trabalho manual como alternativa à 

mecanização e à produção em massa (ENCICLOPÉDIA, 2018). Já no final da década 

de 1950 e início dos anos 1960 surge a primeira geração de hackers, integrantes do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)22 e do movimento da contracultura, que 

desejavam modificar o mundo e promover o acesso total e irrestrito da informação 

(MENEZES, 2018). Por sua vez, o Do It Yourself trata da cultura do fazer e/ou reparar, 

em vez de consumir, como foi apresentado no tópico anterior. Entretanto, há uma 

distinção entre as datas, pois o DIY está associado ao início do século XX, e não na 

década de 1990, conforme a figura criada por Cruzeiro (2019). Por fim, o Maker 

Movement está relacionado com a criação da revista Make em 2005. 

Apesar das imprecisões de algumas datas, a Figura 12 apresenta uma 

sequência de movimentos, cada um com sua característica, mas com ideias em 

 
22 Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em português. 
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comum, como a defesa por um consumo consciente e colaborativo, assim como a 

busca por independência, liberdade e identidade.  

Diante disso, Neil Gershenfeld, com outros pesquisadores do MIT, levaram 

equipamentos de prototipagem (como impressora 3D e cortadora a laser) para 

laboratórios de centros comunitários e universidades de vários locais do mundo e, 

assim, o conceito de Fab Lab foi criado (BLIKSTEIN, 2013). Os Fabs Labs, assim 

como o FabLearn, serão detalhados no tópico 3.3. 

No ano de 2005, Dale Dougherty foi o responsável pela publicação mensal da 

Make, a primeira revista dedicada ao público maker e, em 2006, a realização da 

primeira Maker Faire, uma feira de ciência e engenharia na Califórnia. Tanto a revista 

como a feira tiveram grande aceitação do público e a expansão das ideias desse 

movimento. 

A descrição encontrada no site da Maker Faire23 é que se trata de uma rede 

mundial, que celebra a inovação, a curiosidade e a criatividade. Dez anos após o 

primeiro evento, em 2016, haviam sido realizadas quase duzentas edições da Maker 

Faire, com um público de quase 100 mil pessoas pelo mundo.  

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desde o início de seu 

governo em 2009, fez campanha para incentivar os alunos norte-americanos para as 

carreiras de Ciências, Matemática e Engenharia, para que sejam mais criativos, 

construam e inventem objetos (THE WHITE HOUSE, 2009). 

No dia 18 de junho de 2014, Obama criou o Dia Nacional do Fazer (National 

Day of Making), em que dedicou a data a todos os makers, de alunos a 

empreendedores: 

Este evento celebra todos os makers – de estudantes aprendendo 
habilidades STEM a empreendedores que lançam novos negócios 
inovadores que impulsionam o renascimento na fabricação americana. Estou 
convidando as pessoas em todo o país a se juntarem a nós para estimular a 
criatividade e incentivar a invenção em suas comunidades. [...] Juntos, vamos 
liberar a imaginação de nosso povo, afirmar que somos uma Nação de 
makers e garantir que a próxima grande revolução tecnológica aconteça aqui 
na América24 (THE WHITE HOUSE, 2014, [s.p.] – tradução nossa). 

 

 
23 Maker Faire. Disponível em: https://makermedia.com/. Acesso em: 20 dez. 2018. 
24 “This event celebrates every maker – from students learning STEM skills to entrepreneurs launching 
new businesses to innovators powering the renaissance in American manufacturing. I am calling on 
people across the country to join us in sparking creativity and encouraging invention in their 
communities. [...] Together, let us unleash the imagination of our people, affirm that we are a Nation of 
makers, and ensure that the next great technological revolution happens right here in America.” 
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Ainda nessa data, o evento da Maker Faire foi realizado na Casa Branca, 

conforme a Figura 13: 

 
Figura 13: Maker Faire na Casa Branca em 2014 

 
Fonte: https://makerfaire.com/white-house/  

 
Em 2015, Obama expandiu a comemoração dos makers para uma semana na 

Casa Branca. No governo de Donald Trump, não houve as edições da White House 

Maker Faire. 

No Brasil, a primeira Maker Faire aconteceu em novembro de 2018, na cidade 

do Rio de Janeiro. Essa edição também foi a primeira da América Latina. Em 2017, já 

haviam sido realizadas as Mini Maker Faire no Brasil (Belo Horizonte), Paraguai e 

Uruguai. 

Com a democratização das tecnologias, as realizações das Maker Faire pelo 

mundo e a popularização de fabricação digital, houve uma expansão do Movimento 

Maker e, consequentemente, um aumento considerável de Fab Labs e espaços 

makers.  

Chris Anderson (2012), ex-editor chefe da revista norte-americana Wired, 

especializada em tecnologias e negócio, considera o Movimento Maker como a nova 

revolução industrial, em que se podem compartilhar ideias e modelos na web, que 

podem ser reutilizados da forma que outros sujeitos makers quiserem, ou seja, com a 

internet, há uma democratização das ferramentas de invenção e produção, instituindo-

se, assim, novas formas de criar, inventar e trabalhar on-line e em conjunto.  
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Anderson (2012) ainda ressalta três características do Movimento Maker: o uso 

de ferramentas digitais para a criação de novos projetos e produtos, o 

compartilhamento e a colaboração dos arquivos de projetos e produtos em 

comunidades on-line e a possibilidade de fabricação em quantidade ilimitada desses 

arquivos por qualquer pessoa.  

Mark Hatch, que foi diretor executivo da extinta TechShop (uma oficina de 

fabricação DIY, de acesso aberto, que participava dos eventos anuais da Maker 

Faire),25 lançou, em 2013, o Maker Moviment Manifesto, que descreve nove princípios 

do Movimento (HATCH, 2013): 

1. Fazer: é algo fundamental para o ser humano. 

2. Compartilhar: deve-se compartilhar o que foi feito e o seu conhecimento sobre 

o fazer. 

3. Dar: ao fazer um objeto, coloca-se um pouco de nós e, ao dar esse objeto, dá-

se um pequeno pedaço de nós mesmos. 

4. Aprender: você deve aprender sempre. 

5. Acessar ferramentas: é preciso ter acesso às ferramentas certas para o projeto 

maker. 

6. Brincar: brinque com o que está fazendo. 

7. Participar: junte-se ao Movimento Maker e faça parte da comunidade. 

8. Apoiar: o movimento precisa de apoio emocional, intelectual, financeiro, político 

e institucional. 

9. Mudar: abrace a mudança que ocorrerá em sua jornada maker, pois fazer 

significa ser humano e o tornará um fazedor mais completo. 

 
O objetivo do Manifesto é atingir os makers, hackers e empreendedores que 

apoiam o Movimento Maker. Ele mostra como a criação coletiva de novos produtos 

pode resolver problemas e gerar mudanças na sociedade. 

Gershenfeld, Anderson, Hatch, entre outras referências do Movimento Maker, 

enfatizam sua natureza com base na democratização, por meio do fazer com 

hardwares de baixo custo, acesso facilitado à fabricação digital e o compartilhamento 

de softwares e projetos (HALVERSON; SHERIDAN, 2014). 

 
25 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/TechShop. 
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O conceito de fabricação digital consiste na produção de protótipos/objetos 

físicos, por meio de máquinas computadorizadas, como a impressora 3D e a fresadora 

CNC (Controle Numérico Computadorizado), a partir de modelos digitais criados em 

softwares específicos. De acordo com Pupo e Celani (2008, p. 2): 

 

A fabricação digital (Digital Fabrication) refere-se às tecnologias de controle 
numérico (CNC) sugerindo a transferência de dados de um programa de 
modelagem 3D para uma máquina CNC. Isso permite a produção de modelo 
sem escala real de componentes construtivos diretamente de modelos 
digitais 3D. Segundo Kolarevic, (2003), a fabricação digital permite resultados 
variáveis e não repetitivos. Induz ao conceito de mass-customization 
(customização em massa) permitindo o desenvolvimento de sistemas 
construtivos não padronizados através de diferenciações seriais e variações 
digitalmente controladas. 

 

Outras características do Movimento Maker são criatividade, colaboração, 

autonomia, protagonismo para novas ideias, interesse coletivo, uso de softwares de 

código aberto (open source), resolução de problemas e a integração da tecnologia 

digital com ferramentas manuais e de marcenaria. Giraldi e Chiarella (2017) ressaltam 

que o Movimento Maker é baseado em tecnologia e em uma rede de conhecimento 

compartilhado, para criar e levar adiante projetos com o uso de ferramentas de 

fabricação digital.  

Ribeiro (2016, p. 129) ainda colabora ao mencionar que uma pessoa maker se 

torna agente de sua aprendizagem e de sua comunidade: 

 
O Movimento Maker, quer seja analógico ou digital, preconiza desenvolver 
ações de criação (making), que incentivam o criador/fazedor (maker) a tomar 
o controle e a responsabilidade pela própria aprendizagem. Essa perspectiva 
o torna mais ativo e mais criativo na medida em que ele percebe o poder de 
ser agente transformador de si, da própria vivência e da comunidade. 

 

Os makers atuam em diferentes áreas, de artes e ofícios, como carpintaria e 

ferraria, até o uso de microcontroladores, programação e sistemas de prototipagem 

rápida para o desenvolvimento de seus projetos, conforme identificado na RSL 

realizada no capítulo anterior.  

Por sua vez, Valente e Blikstein (2019, p. 252) apontam algumas dessas 

características ao resumirem o aspecto central do espaço maker ou de um laboratório 

de fabricação digital: 

[...] é a construção de objetos usando materiais diferentes, como sucata, 
madeira, papelão, eletromecânica e componentes eletrônicos, que podem ser 
combinados com as atividades de programação e o uso de ferramentas de 
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fabricação como cortadores a laser e impressoras 3D. A ênfase é promover 
o engajamento e um forte senso de experimentação com mídia e materiais, 
enquanto constrói conhecimento colaborando e construindo um aprendizado 
da comunidade. O maker envolve tentar resolver um problema específico, 
criando um artefato físico ou digital e compartilhando esse produto com o 
público. A interação entre participantes e o processo de compartilhamento de 
conhecimento é geralmente mediado pelas mídias sociais, bem como em 
repositórios on-line de objetos, ferramentas, e manuais de instruções 
(tradução nossa).26 

 

Valente e Blikstein (2019) ainda ressaltam que, no Movimento Maker, da 

criação de um projeto não decorre necessariamente um objeto tangível, pois eles se 

referem a um artefato físico ou digital. Com o uso de tecnologias digitais, a produção 

permite a representação das ações fornecidas a essas máquinas (conceitos e 

estratégias), podendo resultar em um objeto simbólico, por exemplo, representado na 

tela do computador ou em uma narrativa digital (ALMEIDA; RODRIGUES, 2019). 

Para a concretização do maker, é necessário um espaço de criação para 

experimentação com diferentes materiais e equipamentos, com ferramentas de 

marcenaria, robótica, programação e tecnologias digitais, assim como máquinas de 

fabricação digital. Esses espaços maker ou makerspaces foram criados em diversos 

ambientes institucionais, museus, bibliotecas, organizações com e sem fins lucrativos, 

garagens, escolas e universidades (HALVERSON; SHERIDAN, 2014). Contudo, esta 

pesquisa tem o objetivo de investigar os espaços maker do âmbito escolar, o que será 

tratado no próximo capítulo. 

 

3.3 Espaços makers: diferentes nomenclaturas 
 

Este tópico apresenta algumas nomenclaturas de espaço em que há a 

propagação do Movimento Maker. Algumas propostas se diferem, mas o alicerce do 

“mão na massa” é o mesmo em todos os espaços. 

A diversificação dos nomes dos espaços, de acordo com Martinez (2017, [s.p.]), 

“reflete a forma como as pessoas realmente aprendem, de maneira única e pessoal. 

 
26 “A central aspect of a makerspace or digital fabrication lab is the construction of objects using different 
materials such as scrap, wood, cardboard, electromechanical and electronic components, which can be 
combined with computer programming activities and the use of fabrication tools such as laser cutters 
and 3D printers. The emphasis is on promoting engagement and a Strong sense of experimentation 
with media and the materials, while constructing knowledge, collaborating, and building a learning 
community. Making involves trying to solve a specific problem, creating a physical or digital artifact, and 
sharing that product with the public. The interaction between participants and the process of 
knowledgesharing is often mediated by social media, as well as on-line repositories of objects, tools, 
and ‘how-to’ manuals.” 
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Não há razão para que cada espaço de aprendizagem, incluindo o nome, não seja 

único e pessoal também!” (tradução nossa).27 

 

3.3.1 Makerspace 

Os makerspaces (espaços makers) são ambientes de experimentação e 

criatividade, que possibilitam a elaboração e criação de projetos e protótipos. Ribeiro 

(2016, p. 130), ainda acrescenta que esses espaços foram concebidos para “o 

trabalho em equipe, a colaboração, a produção de conhecimento, o design, a 

prototipagem, a aprendizagem e o ensino ocorram de maneira engajada, 

personalizada e compartilhada entre os frequentadores desses espaços”.  

Esses espaços maker também podem ser chamados de hackerspaces ou 

hacklab, porém têm origem e essência distintas. O espaço hacker tem o objetivo de 

discutir eletrônica, programação e internet e foi criado na Europa, por um grupo de 

programadores que compartilhavam o mesmo espaço físico na década de 1990 

(CAVALCANTI, 2013).  

Segundo Martinez (2017, [s.p.]), nos últimos anos, o hackerspace ganhou “a 

conotação de atividades ilegais e invasivas de computadores, que não faziam parte 

do significado original” e, por essa razão, “a palavra making foi adotada como uma 

alternativa mais suave e segura ao hacking”. Além do mais, tanto os espaços makers 

quanto os hackers foram desenvolvidos de forma independente, porém a estrutura e 

o uso são similares, dependendo das intenções dos fundadores e de seus membros 

(HOLM, 2014). 

Portanto, o espaço maker se popularizou, principalmente em 2011 e 2012, nos 

Estados Unidos (BLIKSTEIN, 2013), e surgiram esses espaços em escolas, 

universidades, bibliotecas, museus, entre outros ambientes culturais e comunitários.  

Dale Dougherty, responsável pela popularização do termo espaço maker, dá 

algumas dicas sobre a implementação desse espaço em uma instituição escolar: 

 
• Crie um projeto que motive os estudantes a acreditar que eles podem 

fazer qualquer coisa; 

• Projete um Espaço Maker (que pode começar com ferramentas de 
eletrônica e kits educacionais muito simples e que com o tempo pode 
ir adquirindo máquinas); 

 
27 “It reflects the way people really learn, in unique and personal ways. There is no reason that every 
learning space, including the name, should not be unique and personal as well!” 
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• Crie plataformas sociais (on-line e/ou off-line) para colaboração entre 
alunos, professores e a comunidade; 

• Crie um espaço comunitário para a exposição dos trabalhos “mão na 
massa” realizados, incentivando mais alunos e professores a 
participar; 

• Desenvolva contextos educacionais que relacionem a prática do 
fazer a conceitos formais e teorias para apoiar a descoberta e a 
exploração, para introduzir novas ferramentas e, ao mesmo tempo, 
novos olhares para os processos do aprender; 

• Desenvolva em todos os participantes desse processo, de modo 
integral, a capacidade, criatividade e confiança para se tornarem 
agentes de mudança em suas vidas e em suas comunidades 
(NEVES, 2015). 

 
Apesar das dicas de Dougherty, para a implementação de um espaço maker 

não há a necessidade de uma organização ou regras fixas sobre como deveria ser o 

trabalho do espaço (MARTINEZ, 2017). Cada instituição realiza as atividades maker 

de acordo com seu contexto e seu currículo. 

Alguns elementos são fundamentais para criação de um espaço maker na 

escola, como ter um ambiente espaçoso para os alunos se movimentarem; bancadas 

ajudam na elaboração dos projetos; materiais básicos como papelão, garrafa plástica, 

massinha, bateria, pilha, fio, tesoura, cola quente, motores simples e outros materiais 

digitais, como computador, impressora 3D, cortadora laser são importantes para 

estimular a criatividade; é fundamental trabalhar questões como segurança, 

organização e colaboração; dar uma autonomia maior ao aluno; elaborar projetos com 

desafios; entre outros elementos que serão tratados ao longo da pesquisa. 

Nas duas escolas investigadas neste estudo, foram encontradas características 

do espaço maker, que serão analisadas em detalhes no Capítulo 5. 

 

3.3.2 Fab Labs 

Fab Lab (Fabrication Laboratory) é o nome popularmente conhecido do 

Laboratório de Fabricação, desenvolvido pelo Centro para Bits e Átomos (CBA) do 

MIT em 2001, como uma extensão de pesquisa sobre fabricação e computação digital. 

Neil Gershenfeld (2005) é considerado o “pai dos Fab Labs” pelo fato de o 

primeiro Fab Lab ter sido implantado no CBA sob sua liderança (com colaboração de 

Bakhtiar Mitkak), em que, na época, era professor e diretor do CBA. Como uma forma 

de incentivar o uso desse espaço, Gershenfeld criou o curso How to Make Almost 

Anything (Como fazer quase qualquer coisa) e estudantes de diversos cursos se 

inscreveram. Além de aprenderem a utilizar as máquinas de fabricação digital, os 
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estudantes universitários criaram produtos personalizados e de uso pessoal que não 

existiam para comercialização. 

Em torno de cinco anos, o conceito do Fab Lab se disseminou para centros 

comunitários e empresariais em todo o mundo sob a afiliação da Fab Fundation, uma 

organização sem fins lucrativos que surgiu pelo CBA e que tem programas de 

educação, serviços e negócios. 

De acordo com o site Fab Fundation, o Fab Lab é “composto por ferramentas 

de fabricação e de eletrônica de grau industrial, prontas para uso, envolvidas em 

software e programas de código aberto escritos por pesquisadores do CBA”. Silva e 

Merkle (2016, p. 2) ainda complementam que “o Fab Lab é entendido como um espaço 

para o acesso democrático a tecnologias e ferramentas e para o design de produções 

locais baseadas em equipamentos como impressoras 3D”. 

Por meio desse contexto, o Fab Lab tornou-se uma plataforma de prototipagem 

técnica, que busca a aprendizagem, a inovação e a invenção, assim como o estímulo 

para o empreendedorismo local. Tornou-se uma comunidade global, em cerca de 30 

países, composta por alunos, educadores, pesquisadores, fabricantes, tecnólogos e 

por quem se interessar em participar de um laboratório de pesquisa e invenção. 

Eychenne e Neves (2013, p. 11) colocam algumas questões que devem ser 

respondidas pelos Fab Labs: 

• Ser vetor de empoderamento, de implementação de capacidade, ser um 

organismo ativo. 

• Voltar à aprendizagem da prática da tecnologia (o fazer) na criação de 

protótipos, permitindo espaço para o erro de forma incremental, e no 

privilégio das abordagens colaborativas e transdisciplinares. 

• Responder aos problemas e questões locais, em particular nos países 

em desenvolvimento, apoiando-se na rede internacional. 

• Valorizar e pôr em prática a inovação ascendente. 

• Ajudar a incubar empresas para facilitação de processos. 

 

Algumas dessas questões levantadas por Eychenne e Neves (2013) também 

são elementos essenciais para o trabalho maker na escola, como criação de 

protótipos básicos, o erro que deve ser base para novas reflexões, a colaboração, a 

construção de projetos transdisciplinares, a resolução de problemas da comunidade 
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e, até mesmo, participar de feiras de ciências locais e nacionais, como a Feira 

Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).28 

Muitos desses elementos foram encontrados nas escolas observadas e serão 

detalhados durante a análise de dados. 

É importante salientar que todos os Fab Labs devem preservar características 

comuns, além de ser necessário cumprir uma série de requisitos do Fab Fundation e 

apresentar um padrão com relação às máquinas, materiais, softwares livres, 

freewares e inventário. Também deve ser aberto ao público para serviços gratuitos 

pelo menos em uma parte da semana e todos os Fab Labs devem participar de uma 

rede global para compartilhar o conhecimento, colaborar e fazer parcerias. 

O Fablabs.io é uma comunidade internacional do Fab Lab em que os 

laboratórios são mapeados e os participantes compartilham e discutem ideias e 

projetos. São participantes de mais de 40 países e mais de 1.800 Fab Labs 

cadastrados, conforme a Figura 14: 

 

Figura 14: Localização dos Fab Labs pelo mundo 
 

 

Fonte: Fablabs.io. Disponível em: https://www.fablabs.io/labs/map. Acesso em: 4 jul. 2020. 

 

 
28 A Febrace é um movimento que acontece anualmente no mês de março na Universidade de São 
Paulo e visa “estimular uma cultura investigativa, de criatividade, inovação e empreendedorismo na 
Educação Básica brasileira, por meio da indução à realização de projetos e mostras científicas e 
tecnológicas nas escolas”. Disponível em: https://febrace.org.br/. Acesso em: 19 set. 2019. 
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No Brasil, há mais de 120 Fab Labs associados ao site Fab Fundation nas 

quatro regiões do País até o primeiro semestre de 2020. Na cidade de São Paulo, a 

prefeitura criou, em 2015, o Fab Lab Livre SP, laboratórios localizados em diferentes 

regiões, mas que não são afiliados ao Fab Lab do MIT. 

Até o final do primeiro semestre do ano de 2020, foram identificados 12 

laboratórios, de grande e pequeno porte, e seu público é variado, de crianças e idosos. 

Os cursos oferecidos vão desde marcenaria, costura e modelagem de silicone até 

programação, construção de drones e impressão 3D. As oficinas, por sua vez, são de 

dois tipos: de curta duração, com quatro horas de aula; e de média duração, com 16 

horas divididas em quatro dias. 

Alguns Fab Labs Livre SP ficam no interior de Centro Educacional Unificado 

(CEU) e as escolas próximas frequentam o Fab Lab Livre SP com professores e 

alunos para construção de projetos pedagógicos, o que proporciona um espaço de 

aprendizagem além da sala de aula, possibilitando a criação de oportunidades de 

integração com o currículo. 

Com o propósito de expandir o Fab Lab para a educação básica, criou-se o 

FabLearn Lab, como se verá no tópico a seguir. 

 

3.3.3 FabLearn Lab 

O FabLearn Lab, chamado anteriormente de FabLab@School, é um Fab Lab 

como os outros, porém é direcionado para escolas do Ensino Fundamental e Médio. 

Sabe-se que no final dos anos 2000 pesquisadores e educadores começaram a 

considerar o uso da fabricação digital na educação (BLIKSTEIN, 2013).  

O brasileiro Paulo Blikstein, professor da Universidade de Columbia e diretor e 

do Transformative Learning Technologies Lab (TLTL), criou o conceito FabLearn Lab 

em 2008, quando projetou o primeiro laboratório de fabricação digital em uma escola, 

com o seguinte objetivo: 

Percebi que a fabricação digital tinha o potencial de ser o melhor kit de 
construção, um lugar perturbador nas escolas onde os alunos podiam fazer, 
construir e compartilhar com segurança suas criações. Projetei esses 
espaços para serem convidativos e neutros em termos de gênero, a fim de 
atrair os tipos de engenharia de ponta, mas também os estudantes que só 
queriam experimentar um projeto com tecnologia ou aprimorar algo que já 
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estavam fazendo com a fabricação digital (BLIKSTEIN, 2013, p. 7 – tradução 

nossa).29 

 

Ainda segundo Blikstein (2013), no ano de 2009 foi inaugurado o primeiro 

laboratório maker na Escola Secundária MC2STEM em Ohio, nos Estados Unidos. 

De acordo com o site, o FabLearn dissemina e compartilha ideias, práticas e 

recursos em uma comunidade internacional de educadores e pesquisadores como 

forma de integrar os “princípios dos espaços de formação educacional e o 

aprendizado construcionista em educação formal e informal do Ensino Fundamental 

e Médio” (FABLEARN, [s.d.]). 

Silva e Merkle (2016, 3) lembra que o FabLearn “é baseado na ideia de 

educação progressista, especialmente em trabalhos como os de Papert para a 

democratização de computadores na educação [...] e apresenta elementos que 

permitem recepcioná-la como inspirada em Paulo Feire”. 

Os FabLearn Labs estão em funcionamento em várias partes do mundo, 

conforme a Figura 15. 

 

Figura 15: Localização dos FabLearn Labs pelo mundo 

 

 

Fonte: https://fablearn.org/. Acesso em 17 jun. 2020. 

 
29 “I realized that digital fabrication had the potential to be the ultimate construction kit, a disruptive place 
in schools where students could safely make, build, and share their creations. I designed those spaces 
to be inviting and gender-neutral, in order to attract both the high-end engineering types, but also 
students who just wanted to try a project with technology, or enhance something that they were already 
doing with digital fabrication.” 
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Para isso, Blikstein tem colaboradores em diversos países, como Tailândia, 

Dinamarca, Finlândia, Polônia, Brasil, Espanha, Austrália, Rússia e México, que, 

juntos, desenvolvem pesquisas em educação, interação com computadores e 

analisam dados educacionais e aprendizagem multimodal (FABLEARN, [s.d.]). 

Em um de seus artigos, Blikstein (2013) aponta que o laboratório de fabricação 

digital na escola apresenta três pilares pedagógicos: educação experiencial, 

construcionismo e pedagogia crítica. Além disso, aborda aspectos de aprendizagem 

em algumas experiências maker em escolas. Entre eles podem-se destacar: 

• Melhora das práticas manuais e dos conhecimentos existentes, que muitas 

vezes essas mesmas práticas eram a ocupação de seus pais. 

• Aumento e melhora do conhecimento e da experiência que os alunos já 

apresentavam. 

• Aumento da autoestima dos estudantes. 

• Desenvolvimento dos processos de ideação e invenção. 

• Colaboração e experimento de novas formas de trabalho. 

• Experimentação do erro e do fracasso. 

• Desenvolvimento da persistência e do convívio entre os diferentes. 

• Desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

• Aprendizagem contextualizada em STEM. 

 

STEM Education (Science, Technology, Engineering and Mathematics) é um 

movimento educacional originado dos Estados Unidos nos anos 2000, que surgiu para 

solucionar algumas questões, como a ausência de profissionais qualificados nas 

áreas STEM no mercado de trabalho, baixo desempenho dos alunos nos exames 

internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) e a falta 

de interesse dos alunos pelas carreiras científicas, visto que o ensino de ciências 

seguia um modelo arcaico e desmotivador.  

O STEM Education visa um currículo que integre as quatro áreas, com uma 

metodologia baseada em projetos e desafios, resolução de problemas e atividades 

mão na massa, para que, assim, os alunos se tornem engajados, curiosos e mais 

participativos durante essas aulas. Algumas propostas visam integrar as artes, e o 

termo associado é STEAM (PUGLIESE, 2018, [s.p.]). 
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Como citado anteriormente por Blikstein (2013), suas inspirações para a 

concretização do FabLearn são Dewey, Freire e Papert, e, portanto, no próximo 

capítulo, serão apresentados esses autores, que são base para o Movimento Maker, 

assim como as ideias de Vygotsky sobre o conceito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal e de Resnick sobre Aprendizagem Criativa. 
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Capítulo 4 
O Movimento Maker na Educação 

 
 

Este capítulo apresenta alguns autores que contribuíram para a concepção do 

Movimento Maker, como John Dewey, Lev Vygotsky, Paulo Freire e Seymour Papert. 

O capítulo ainda perpassa pelo conceito de Aprendizagem Criativa de Mitchel 

Resnick. 

 

Figura 16: The FabLearn Fellows Family Tree  

 
Fonte: Flores (2016). Disponível em: http://fablearn.stanford.edu/fellows/blog/constructionism-

learning-theory-and-model-maker-education  

 
A Figura 16 de Flores (2016), extraída do blog do FabLearnFellows, aponta 

outros pensadores e pesquisadores que inspiraram/inspiram o Movimento Maker na 

educação, como Jean Piaget, Sugata Mitra, Maria Montessori, Johann Heinrich 

Pestalozzi, Reggio Emilia, Friedrich Froebel, Sylvia Libow Martinez/Gary Stager e 

Paulo Blikstein, que apresentam ideias e experiências que, de alguma forma, têm 

contribuído com a educação maker (conceito que ainda está em construção) e, 

consequentemente, com o espaço maker, como o FabLearn. 
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4.1 O pensamento de John Dewey e a experiência educativa 

John Dewey (1859-1952) nasceu nos Estados Unidos e é considerado um dos 

principais filósofos da primeira metade do século XX, além de ter influenciado 

educadores de todo o mundo. Sua filosofia defendia a unidade entre teoria e prática e 

a democracia como liberdade. 

Dewey foi um dos representantes do movimento filosófico conhecido como 

pragmatismo ou instrumentalismo, que ressalta a importância das ideias quando elas 

se tornam instrumento para a resolução de problemas reais (NOVA ESCOLA, 2015). 

Mendonça e Adaid (2018, p. 6) salientam que as “ideias libertárias e democráticas (de 

Dewey) se contrastavam ao emergente desenvolvimento industrial e a um mundo 

pouco preocupado com a educação e com a formação das crianças”. 

Foi a partir de 1894 que Dewey elaborou os princípios de sua filosofia da 

educação, quando se tornou diretor do departamento de Pedagogia da recém-criada 

Universidade de Chicago até o ano de 1904. Nessa universidade, Dewey criou uma 

escola experimental para colocar seus princípios em prática.  

Dewey (1976, p. 5) critica a educação tradicional que impõe o conhecimento à 

criança, que apresenta pouco interesse em seu processo de aprendizagem. Em 

síntese, ressalta a educação tradicional como um “[...] esquema de imposição de cima 

para baixo e de fora para dentro. Impõe padrões, matérias de estudo e métodos de 

adultos sobre os que estão ainda crescendo lentamente para a maturidade”.  

Dewey (1976, p. 8) é defensor da corrente progressiva ou nova, que a resume 

como “[...] filosofia da educação mais nova e que lhe dá unidade é a de haver relação 

íntima e necessária entre os processos de nossa experiência real e a educação”. 

O movimento da Escola Nova chega ao Brasil no início do século XX, durante 

a década de 20, mas ganha destaque no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. O Manifesto foi escrito por mais de 25 

intelectuais, entre eles Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e 

Cecília Meireles, além de ser muito importante na história da pedagogia brasileira, 

pois “representou a tomada de consciência da defasagem existente entre a educação 

e as exigências do desenvolvimento” (ARANHA, 1997, p. 170). 

Ao defender a relação entre a experiência real e a educação, Dewey propôs 

uma filosofia educacional empírica, caracterizada como um continuum experiencial 

(ALMEIDA, 2000), composto por quatro etapas: 
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1. Ação: experiência sobre um objeto físico; 

2. Testagem: reflexão que permite encontrar outros elementos ou objetos, 

fornecendo um meio para averiguar as hipóteses levantadas; 

3. Depuração: comparação dos resultados obtidos com os esperados, 

corrigindo os erros ou confirmando as observações iniciais; 

4. Generalização: observação de novas experiências com o objetivo de 

transferir os resultados a outras situações. 

 

Almeida (2000, p. 50) ainda complementa: 

O princípio da continuidade foi colocado por Dewey no sentido de que 
toda nova experiência é construída a partir das experiências anteriores 
do indivíduo, que, por sua vez, constrói o novo conhecimento 
estabelecendo conexões com conhecimentos adquiridos no passado. 
Não há crescimento sem construção. 

 

Dewey deseja que o educador esteja sempre atento à individualidade de cada 

aluno, observando suas qualidades e orientando-o para que ele possa aprimorá-las, 

além de levar em consideração as experiências anteriores, assim como a realidade 

dos alunos. 

É o educador que deve promover um ensino significativo ao aluno, que faça 

sentido para ele, como cidadão e profissional da sociedade, em que o conteúdo das 

disciplinas esteja relacionado com as experiências comuns da vida, por meio de um 

ensino reflexivo, crítico e participativo. 

Na educação tradicional, os alunos também têm e passam por experiências, 

mas a questão não é a falta de experiências, e sim o caráter delas, tornando mais um 

desafio ao professor: 

Não basta insistir na necessidade de experiência, nem mesmo em atividade 
do tipo de experiência. Tudo depende da qualidade da experiência por que 
se passa [...] Sua tarefa (do educador) é a de dispor as cousas para que as 
experiências, conquanto não repugnem ao estudante e antes mobilizem seus 
esforços, não sejam apenas imediatamente agradáveis, mas o enriqueçam e, 
sobretudo, o armem para novas experiências futuras (DEWEY, 1976, p. 16). 

 

 Dewey defende que a educação seja uma preparação para a vida, por isso a 

importância das experiências construtivas e significativas em sala de aula, ou seja, 

uma contínua articulação entre teoria e prática que legitima a construção do 

conhecimento (MENDONÇA; ADAID, 2018). 
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Além da ideia da relação de experiência e educação, Dewey fomentava o 

desenvolvimento de uma educação para a democracia, em que a escola seja vista 

pelo aluno como um local social e democrático, como uma comunidade cooperativa.  

Dewey (1895, p. 224 apud WESTBROOK, 2010, p. 20) coloca essa percepção 

ao afirmar que a escola é “um lugar de vida para a criança, em que ela seja um 

membro da sociedade, tenha consciência de seu pertencimento e para a qual 

contribua”, e, consequentemente, em que o aluno se veja como um cidadão da 

sociedade, que tem o poder de transformá-la. Nesse sentido, Cunha (2001, p. 383) 

ainda complementa que, para Dewey, “a educação é vista como poderosa ferramenta 

a serviço da democracia, conservando determinados valores e incentivando a revisão 

de outros, contribuindo assim para o sucesso do projeto democrático”. 

No que diz respeito às máquinas, Dewey as define como um instrumento 

produzido pelo homem para regular interações e garantir de forma eficiente 

determinadas consequências. Entretanto, Dewey “não se reporta às relações 

dialéticas que se estabelecem entre o homem e os instrumentos produzidos por ele à 

medida que se apropria deles, o que provoca modificações não apenas nos 

instrumentos, mas também em si mesmo” (ALMEIDA, 2000, p. 51). 

Alguns princípios de Dewey norteiam aspectos da educação maker, conforme 

Ribeiro (2016, p. 125) expõe em sua tese sobre o Pensamento Reflexivo: 

[...] à ideia de Dewey sobre aprender por meio da experiência, do aprender 
fazendo, que pode desencadear o Pensamento Reflexivo, pois se 
fundamenta no processo investigativo. Esse movimento, que preconiza a mão 
na massa (hands on), permite o aprendiz a ter o controle sobre a própria 
aprendizagem, tornando-o protagonista (mais ativo e mais responsável pelos 
processos de aprender), por se basear na própria capacidade de criação, na 
autonomia e na produção criativa.  
 

Ribeiro (2016, p. 27) ainda explica que  

[...] o pensar reflexivo relaciona-se, resumidamente, com a atitude de 
identificarmos um problema/uma situação, buscarmos e organizarmos as 
informações para chegarmos a determinada conclusão, mesmo que 
provisória, para a resolução desse problema. 
 

Rudzitis (2016, p. 20) ainda complementa ao citar que Dewey 

[...] escreveu sobre a importância de criar experiências significativas para os 
estudantes a partir dos quais o conhecimento emerge. Sua ideia de que o 
aprendizado é social e a sala de aula deve ser um ambiente social onde ideias 
e conhecimentos são construídos e compartilhados como uma comunidade, 
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pode ser o mantra de qualquer espaço maker moderno e para qualquer faixa 
etária (tradução nossa).30 

 

Outras contribuições de Dewey são encontradas nos espaços makers, como o 

estímulo à cooperação, a abordagem prática do aprendizado (interação entre alunos 

e ambiente para se adaptar e aprender), a valorização da experiência dos alunos, a 

conexão de objetos e conhecimentos experimentais a situações reais do cotidiano e 

a articulação entre teoria e prática por meio de projetos, o que induz a um ensino 

significativo aos alunos, tornando-os protagonistas de seu processo de aprendizagem. 

 
4.2 A zona de desenvolvimento proximal de Lev Vygotsky 

O bielorrusso Lev Semyonovitch Vygotsky (1896 – 1934), apesar da vida curta, 

adquiriu domínio das ciências humanas nas áreas de língua e linguística, estética e 

literatura, filosofia e história, além de ser notável pesquisador em psicologia. Foi 

precursor de uma corrente de pensamento denominada teoria histórico-cultural, que 

defende a mediação social no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

O desenvolvimento humano é resultado de um processo sócio-histórico cultural 

e do papel da linguagem. Ademais, a interação do sujeito, a partir de relações intra e 

interpessoais, e de troca com o meio, fá-lo adquirir conhecimentos por um processo 

chamado de mediação. 

Almeida (2000, p. 66) afirma que o conceito de mediação  

[...] decorre da ideia de que o homem tem a capacidade de operar 
mentalmente sobre o mundo, isto é, de representar os objetos e fatos reais 
através de seu sistema de representação simbólica, o que lhe dá a 
possibilidade de operar mentalmente tanto com objetos ausentes como com 
processos de pensamento imaginários. 
 

Na compreensão de Vygotsky, a linguagem é o principal instrumento de 

mediação, sendo um sistema simbólico essencial na mediação entre sujeito e objeto. 

A linguagem também se torna primordial para o desenvolvimento cognitivo, é meio da 

transmissão da cultura e instrumento que expressa o pensamento (VYGOTSKY, 

2007). Assim como a linguagem, a fala humana é uma categoria cultural, integrada ao 

pensamento. 

 
30 “[...] wrote of the importance of creating meaningful experiences for students from which knowledge 
emerges. His idea that learning is social and the classroom should be a social environment where ideas 
and knowledge are constructed and shared as a community could be the mantra of any modern-day 
makerspace and for any age group.”  
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Baseado em Engels e Marx, Vygotsky analisa a evolução do homem e sua 

relação com o trabalho, em que são desenvolvidas as atividades coletivas, assim 

como a invenção e a utilização de instrumentos. Logo, 

[...] as relações entre atividade prática e trabalho, no sentido de que a 
atividade prática é transformadora e institucionalizada, envolve 
dialeticamente o trabalho manual e os processos comunicativos. Atividade 
prática não se restringe à ação sobre os objetos, mas sobretudo ao 
posicionamento do homem em relação ao mundo historicamente organizado 
[...] Assim, a análise do processo de desenvolvimento não deve centrar-se 
em seus resultados ou produtos, mas sim em todo o processo; deve 
acompanhar suas fases, buscar sua natureza, sua essência e suas causas 
dinâmicas (ALMEIDA, 2000, p. 67-68). 

 

Com relação ao desenvolvimento cultural, o sujeito internaliza as informações 

por meio de dois planos, o social (categoria interpsicológica) e, depois em seu interior, 

no plano psicológico (categoria intrapsicológica), ocorrendo, assim, um processo de 

transformação, e não de absorção passiva ou transmissiva. Nesse sentido, Almeida 

(2000, p. 69) acrescenta que, para Vygotsky, o sujeito interioriza as formas do 

funcionamento psicológico por meio da cultura, “mas ao assumi-las torna-as suas: 

reelabora-as ou as recria, e as incorpora às suas estruturas. O indivíduo constrói seus 

próprios significados e emprega-os como instrumentos de seu pensamento individual 

para atuar no mundo”. 

Um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky é o conceito da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é uma área relacionada ao desenvolvimento 

da criança, dividida em três níveis:  

• Nível de desenvolvimento real: tudo aquilo que a criança consegue 

fazer sozinha;  

• Nível de desenvolvimento potencial: a aprendizagem da criança com 

a ajuda de outra pessoa; 

• Nível da ZDP: a distância entre os dois níveis anteriores, ou seja, a área 

em que a criança tem o potencial para se desenvolver com a ajuda de 

outras pessoas, mas que futuramente conseguirá fazer sozinha.  
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Figura 17: Ilustração da Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 

 

Assim, pela identificação da ZDP do aluno, é possível diagnosticar o que ele já 

produziu e o que poderá produzir em seu processo de desenvolvimento. Logo, é 

exatamente na ZDP que o professor, que é um mediador, deve intervir de forma 

pedagógica. Com a identificação da ZDP de cada aluno e do grupo com o qual 

interage, o professor pode propor desafios para questionar os conhecimentos prévios 

dos alunos, inserir atividades significativas, formar grupos ou subgrupos com 

diferentes saberes, trabalhar com relações afetivas e emocionais, recontextualizar a 

experiência, entre outras ações (COLL, 2011). 

A interação entre aluno e objetos e o desenvolvimento de atividades práticas 

pode não resultar na construção de conceitos científicos, pois  

[...] a construção do conhecimento dos alunos vai até certo ponto e, a partir 
de então, não importa quanto esforço o aluno faz, o conteúdo não pode ser 
assimilado. O aluno precisa da ajuda de um colega mais experiente ou de um 
especialista, que ajudará na construção desses novos conceitos (VALENTE; 
BLIKSTEIN, 2019, p. 253). 
 

Os autores ainda ressaltam a distinção que Vygotsky faz entre conceitos 

espontâneos e científicos. Os primeiros estão relacionados com a experiência do 

indivíduo no mundo em que vive e pela organização social, enquanto os conceitos 

científicos são desenvolvidos com base nas experiências espontâneas que dependem 

da interação social e de pessoas mais experientes (VALENTE; BLIKSTEIN, 2019). 

As aulas no espaço maker têm um potencial para o desenvolvimento da ZDP, 

pois há uma constante interação entre os alunos, a valorização do interesse e do 

conhecimento prévio dos alunos e até mesmo o erro e a dificuldade na construção de 

um protótipo, o que faz com que os alunos reflitam e transformem sua aprendizagem. 
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Além disso, é a mediação contínua do professor que instiga os alunos a investigar e 

refletir durante a construção de um projeto. 

Valente e Blikstein (2019) relembram que, se não há o apoio do professor, o 

aluno recria conhecimentos e convenções já existentes. Entretanto, os professores 

precisam de formação para apoiar o aluno no espaço maker não apenas para usar as 

tecnologias, como também para integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos 

com as disciplinas do currículo e para ajudá-los a identificar e formalizar os conceitos 

colocados em ação. Ainda de acordo com os referidos autores, a análise da literatura 

sobre espaços makers mostrou que a integração ainda não ocorreu plenamente, o 

que resulta em desafios aos educadores para a construção do conhecimento nesses 

espaços. 

 

4.3 A autonomia de Paulo Freire  

Paulo Freire (1921-1997) é o educador e filósofo brasileiro conhecido 

mundialmente por sua obra, que defendia uma pedagogia baseada no diálogo, na 

criticidade e na autonomia, sendo nomeado o patrono da educação brasileira em 

2012. 

Sua iniciação na educação foi com a alfabetização de adultos, experiência que 

ficou conhecida na década de 1960 e foi nomeada como Método Paulo Freire. Sua 

metodologia é baseada na experiência de vida dos alunos, por meio de “palavras 

geradoras” que estavam relacionadas com o cotidiano e a realidade dos alunos e eram 

problematizadas, provocando uma conscientização e visão crítica do mundo, 

consequentemente a transformação de seu contexto. 

Freire foi professor,31 participou de diversos movimentos sociais e ocupou 

várias posições em seu Estado (Pernambuco) e no País, tornando-se coordenador do 

Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC) em 1963. 

Durante a ditadura militar, foi perseguido e exilado na Bolívia e no Chile, entre 

1964 e 1979. Durante esse período foi publicado seu primeiro livro no Brasil, 

Pedagogia do oprimido, em 1974, no qual aborda ideias como “conscientização, 

 
31 Paulo Freire foi pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 
da PUC-SP durante 17 anos, entre os anos de 1980 a 1997 (RAMACCIOTTI, [s.p.]).  
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educação bancária, concepção problematizadora da educação e humanização, e 

metodologia de investigação dos temas geradores” (ALMEIDA, 2009, p. 74). 

A crítica de Freire acerca da educação bancária trata da relação vertical entre 

educador e educando, sendo primeiro detentor de todo o conhecimento e depositando 

seu saber no educando, que apenas recebe e devolve nas provas e, 

consequentemente, mantém sua ingenuidade, acomodando-se ao mundo da 

opressão.  

O oposto dessa educação bancária é a educação problematizadora ou 

libertadora, em que não há o depósito ou transmissão de conhecimento e de valores 

aos educandos. Com isso, educador e educando se tornam sujeitos do processo e 

crescem juntos, por meio do diálogo, que é um espaço de ação e reflexão, que leva à 

superação do senso comum, é caminho que dá voz ao oprimido, tornando-o sujeito 

de mudança e transformação do mundo.  

No tocante à investigação com temas geradores, Freire define-os como aqueles 

extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, surgindo, assim, a 

ideia de alfabetizar a partir de palavras que têm significado na vida dos participantes 

do processo de alfabetização. Considerando a experiência prévia dos alunos, os 

conteúdos não são transmitidos isoladamente, mas despertam uma nova relação com 

a experiência vivida. Para tal, é preciso que os educadores conheçam o contexto 

social de cada aluno por meio do diálogo, com respeito às diferenças de cada sujeito 

e de sua visão de mundo, para, assim, emergir problematizações e articulações com 

o conteúdo a ser trabalhado. Esse método marcou o programa de alfabetização 

brasileiro e foi realizado em Pernambuco, nos anos 1960 e em muitos outros países. 

A obra de Freire é vasta, com ideias e métodos pautados pelo diálogo constante 

entre aluno e professor, na problematização da realidade, no desenvolvimento da 

capacidade crítica dos estudantes, na valorização do conhecimento do aluno para o 

seu processo de conscientização, na educação como prática de liberdade, na 

colaboração (professor e alunos aprendem juntos, em comunhão), e na construção 

da autonomia, entre outras contribuições para a prática pedagógica. 

Em seu último livro publicado em vida, Pedagogia da autonomia, Freire (2011), 

apresenta uma reflexão sobre as práticas pedagógicas a favor da autonomia do 

educando. Para isso, o educador não deve ser apenas um transferidor de 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção, 
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estando aberto para despertar e identificar a curiosidade dos alunos. Desse modo, 

educador e educando se tornam sujeitos do processo de aprendizagem.  

Freire desvela que a curiosidade ingênua está ligada ao saber do senso 

comum, mas quando ela é criticizada, aproxima-se “metodicamente rigorosa do objeto 

cognoscível e se torna curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2011, p. 15). Assim, a 

curiosidade tende a se tornar indagadora. 

O educador deve ensinar com um rigor metódico, estimulando a criação de 

perguntas e indagações pelos educandos, a partir de seus interesses sobre o mundo 

e seu contexto de vida, sempre respeitando suas descobertas e, consequentemente, 

desenvolvendo sua consciência crítica, para sua posterior transformação, de si 

mesmo, seja de sua realidade. 

É válido salientar que a educação não é neutra, mas tem interesses políticos, 

econômicos e ideológicos ocultos, que visam dar continuidade à prática da educação 

bancária e manter as pessoas inertes às mudanças por meio da manipulação e da 

dominação, conforme a explanação de Freire (2001, p. 49): 

Do ponto de vista, porém, dos interesses dominantes, é fundamental 
defender uma prática educativa neutra, que se contente com o puro ensino, 
se é que isto existe, ou com a pura transmissão asséptica de conteúdo, como 
se fosse possível, por exemplo, falar da “inchação” dos centros urbanos 
brasileiros sem discutir a reforma agrária e a oposição a ela feita pelas forças 
retrógradas do país. Como se fosse possível ensinar não importa o que, 
lavando as mãos, indiferentemente, diante do quadro de miséria e de aflição 
a que se acha submetida a maioria de nossa população.  
 

Esse tipo de prática também é realizado na escola, pois ela é o reflexo da 

sociedade, ou seja, a escola não está imune aos conflitos, interesse e contradições 

sociais (FREIRE, 2001). Logo, os conteúdos ensinados também estão impregnados 

dos conflitos sociais. Diante disso, a escola deve se posicionar e os educadores 

devem formar cidadãos críticos, estimular a criação de ideias e de hipóteses, 

promover o diálogo aberto, com o respeito à diversidade de opiniões para a formação 

integral do educando, com o comprometimento de uma educação libertadora em vista 

de sua autonomia. 

Para Freire, a educação não se reduz à técnica, mas também não se faz sem 

ela. Logo, Freire apoia o uso do computador na educação, pois possibilita a expansão 

da capacidade crítica e criativa dos alunos. Além do mais, a ciência e a tecnologia são 

instrumentos de luta para humanização e libertação do homem (ALMEIDA, 2000). 
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Freire (2011) ainda ressalta que as tecnologias têm um grande potencial de 

estimular e desafiar a curiosidade dos alunos. Esse foi um dos motivos pelo qual Freire 

colocou o computador em escolas municipais de São Paulo durante o Projeto Gênese, 

descrito no tópico 1.5. Com essa perspectiva, Freire (2011) considera que o currículo 

se desenvolve em ação, assim a tecnologia estimula os alunos a questionar o mundo 

e suas possíveis mudanças. 

Muitas ideias freireanas foram resgatadas e são utilizadas na concepção do 

Movimento Maker, conforme levantado por Blikstein (2016) com relação aos 

ambientes de aprendizagem, que sugere: 

[...] um modelo para implementar ambientes de aprendizagem freireanos com 
os seguintes componentes essenciais: primeiro, identificar um tema gerador 
relevante para a comunidade; segundo, partir da cultura e da experiência 
tecnológica da comunidade como base para a introdução de novas 
tecnologias; terceiro, deliberadamente usar uma abordagem de mídia mista 
(ABRAHAMSON et al., 2005), em que alta e baixa tecnologia, dentro e fora 
da tela, e ferramentas de expressão de alto e baixo custo coexistem para a 
produção de objetos pelos alunos; por fim, questionar (ou “deslocar”) certas 
práticas e pontos de vista considerados normais nas escolas, mesmo aqueles 
aparentemente irrelevantes para o ensino e a aprendizagem (BLIKSTEIN, 
2016, p. 839). 

 

A ideia de o aluno trabalhar com seus pares e ser o protagonista de sua 

aprendizagem é um dos vários objetivos do Movimento Maker, além da construção 

significativa do conhecimento, a partir de seus interesses, com base na colaboração, 

autonomia e criatividade. Os projetos makers, que geralmente são interdisciplinares, 

devem ser desenvolvidos a partir de temas geradores, que façam sentido aos alunos. 

 

4.4 O Construcionismo de Seymour Papert 

Seymour Papert (1928-2016) foi um matemático e educador sul-africano, de 

importante relevância no estudo de desenvolvimento infantil, inteligência artificial e 

tecnologias educacionais (MIT MEDIA LAB, [s.d.]). Foi professor e desenvolveu suas 

pesquisas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)32 desde 1963, no 

Laboratório de Inteligência Artificial e, posteriormente, no Media Lab, onde Papert 

liderou o grupo de pesquisa Epistemologia e Aprendizagem. 

Desde a década de 1960, Papert defendia o uso do computador na educação 

não apenas como um meio que fornece informações e instruções para “ensinar” os 

alunos (instrucionismo), mas como uma ferramenta que oportuniza ao aluno aprender 

 
32 Em inglês: Massachusetts Institute of Technology. 
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fazendo, ou seja, é o aluno que ensina a máquina a fazer um objeto de seu interesse, 

construindo, assim, seu conhecimento. 

Diante dessa compreensão, Papert e seus colaboradores criaram a teoria do 

Construcionismo, cuja meta é “ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a 

partir do mínimo de ensino” (PAPERT, 1994, p. 125), ou seja, a aprendizagem não 

ocorre de maneira espontânea, mas o professor tem que fomentar em sua prática os 

processos de aprendizagem dos alunos (ALMEIDA, 2000). 

Papert (1994, p. 127) define o Construcionismo como “minha reconstrução 

pessoal do Construtivismo, apresenta como principal característica o fato de que 

examina mais de perto do que outros – ismos educacionais a ideia da construção 

mental”. As construções mentais podem ser apoiadas por construções concretas, 

levando a outras construções concretas, em um movimento dialético entre concreto e 

abstrato (ALMEIDA, 2000).  

Outra característica do Construcionismo é o fato de o computador oportunizar 

ao aluno a possibilidade de usar diferentes estilos de pensamento para resolução de 

problemas, assim como a liberdade de trabalhar com o estilo que achar mais 

adequado ao momento.  

Também considera o uso dos princípios matéticos e heurísticos para promoção 

da aprendizagem, sendo fundamental que o conhecimento faça sentido ao aluno. A 

matética é o conjunto de princípios norteadores que regem a aprendizagem e a 

heurística, é o conhecimento para resolução de problemas. 

Os dois princípios matéticos estão relacionados com ideias que facilitam o 

processo de aprendizagem de algo novo ou de alguma situação nova. Então, o 

primeiro princípio visa relacionar a novidade com o que já se sabe, enquanto o 

segundo está ligado a tornar essa novidade como sua, por meio de interação, 

brincadeira e construção (PAPERT, 1985). Na educação maker, em um projeto de 

circuito elétrico, por exemplo, o professor busca fazer relações com o conhecimento 

prévio dos alunos sobre o assunto, com perguntas ou situações questionadoras, 

fazendo com que os alunos reflitam diante do que sabem (primeiro princípio matético). 

Em um segundo momento, considerado “mão na massa”, os alunos iniciam os 

experimentos para aprender na prática como funciona a eletricidade, com fios, LED,33 

 
33 LED: Light-Emitting Diode, traduzido para diodo emissor de luz. É um componente elétrico que emite 
uma energia luminosa. 
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materiais condutores ou não e até mesmo com o uso da placa Arduino (segundo 

princípio matético).   

Outro ponto do construcionismo é o desenvolvimento de micromundos, como 

ambientes de aprendizagem ativa e imersiva, que facilitem ao aluno testar suas ideias 

ou teorias e fazer construções, permitindo a articulação dos interesses do aluno com 

a exploração de conhecimentos que já possui, o que leva ao desenvolvimento da 

aprendizagem e, consequentemente, a avanços no domínio científico. De acordo com 

Papert (1985, p. 145): 

As crianças aprendem o que é explorar as propriedades de um determinado 
micromundo que não sofre a perturbação de questões externas. Ao fazê-lo, 
elas aprendem a transferir hábitos de exploração de sua vida pessoal ao 
domínio formal da construção de teorias científicas. 
 

Os micromundos podem ser de várias formas, um contexto lúdico ou real, e 

apresentar ou requerer diferentes domínios de conhecimento, além de considerar o 

erro como algo benéfico, pois auxilia a entender o que não deu certo e agir em sua 

possível correção (ALMEIDA, 2000). 

O espaço maker pode ser considerado um micromundo por ser um ambiente 

de exploração, com materiais, ferramentas e máquinas que auxiliam no 

desenvolvimento de projetos significativos para os alunos, considerando suas 

experiências e, assim, envolvendo-os de forma interativa e criativa durante o 

processo, propiciando a oportunidade para a construção de produtos concretos e a 

externalização das ideias. 

 Com isso, o Construtivismo tem como princípio central que as pessoas 

desenvolvam o conhecimento de forma eficaz, quando estão ativamente engajadas 

na construção de coisas no mundo (MIT MEDIA LAB, [s.d.]). Valente (1993, p. 40) 

resume o Construcionismo como “a construção do conhecimento que acontece 

quando o aluno constrói um objeto de seu interesse, como uma obra de arte, um relato 

de experiência ou um programa de computador”. 

Burd (1999, p. 53) ainda complementa que o Construcionismo: 

 
[...] é uma síntese da teoria de Piaget e das oportunidades oferecidas pela 
tecnologia para o desenvolvimento de uma educação contextualizada, onde 
os estudantes trabalhem na construção de elementos que lhes sejam 
significativos e através da qual determinados conhecimentos e fatos possam 
ser aplicados e compreendidos. 
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Conforme apontado por Burd (1999), o Construcionismo foi baseado nos 

princípios do Construtivismo de Jean Piaget, com quem Papert trabalhou por muito 

tempo antes de seu ingresso no MIT. De forma resumida,  

[...] o Construtivismo de Piaget defende que as pessoas aprendem 
interagindo com o mundo, o Construcionismo de Papert defende que elas 
aprendem ainda melhor se estiverem envolvidas na criação de um produto 
(seja ele qual for: um programa de computador, um jogo, um castelo de areia) 
significativo para elas e, ao mesmo tempo, compartilhável com o grupo (DAC 
BRASIL, 2019, p. 8). 

 

Além de Jean Piaget, Papert foi influenciado por educadores como Lev 

Vygotsky, John Dewey e Paulo Freire, que têm ideias que se inter-relacionam para 

construção de sua teoria. As incorporações das ideias de Dewey estão relacionadas  

[...] à experiência significativa para criação de um ambiente de aprendizagem 
e descoberta, no qual alunos e educadores se engajem num trabalho de 
investigação científica, em que ocorrem o processo cíclico de ação-execução-
testagem-depuração-generalização, o autodomínio na representação e o 
estabelecimento de conexões entre os conhecimentos que o aluno possui – 
o velho – para construção de um novo conhecimento (ALMEIDA, 2000, p. 52). 

 

O método empírico de Dewey (ação, testagem, depuração e generalização) foi 

assumido por Papert com relação à testagem, que passou a ser chamado de 

feedback. Durante qualquer etapa de uma atividade, o aluno recebe um feedback do 

professor sobre seu processo de desenvolvimento ou pode ser também uma resposta 

do computador ao processamento de suas ideias e, por conseguinte, o aluno tem a 

oportunidade de refletir, analisar, criar hipóteses e mudar suas estratégias de 

aprendizagem para a finalização da atividade. Esse processo se aproxima da espiral 

da aprendizagem de Valente (2005), conceito que é retomado no próximo tópico. 

Papert considerou a teoria da Zona Proximal de Desenvolvimento de Vygotsky 

e a internalização cultural. Quando um tema surge por meio do contexto dos alunos e 

é trabalhado em sala de aula, as atividades iniciam no plano interpsicológico (contexto 

cultural) e depois no plano intrapsicológico, processo interno do aluno, que ocorre a 

partir da apreensão de informações no meio. Com a formação de um campo de 

percepção que pode ser explorado com o computador, o propósito é interligar as 

informações com os conhecimentos prévios dos alunos, para assim apreenderem os 

conceitos e as representações envolvidos no processo. Logo, “a internalização é um 

processo individual que ocorre quando o aluno constrói seu próprio significado sobre 

o tema, transformando-se e transformando seu contexto numa relação dialética entre 

o interpsicológico e o intrapsicológico” (ALMEIDA, 2000, p. 70). 
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A influência de Freire está presente ao pensamento de Papert quando ambos 

criticam a educação bancária e evidenciam a importância de o sujeito ser ativo em 

seu processo de aprendizagem, ao produzir conhecimento e desenvolver criticamente 

sua alfabetização com o uso do computador, de acordo com seu estilo de 

aprendizagem (ALMEIDA, 2000).  

O Construcionismo foi baseado nas ideias originárias do uso do Logo, uma 

linguagem de programação destinada inicialmente para as crianças aprenderem 

conceitos básicos de Matemática. O Logo Gráfico é representado por uma tartaruga 

(robô mecânico ou objeto gráfico) que se movimenta de acordo com a programação 

indicada pelo usuário no computador. O Logo também tem outras aplicações, como 

na Inteligência Artificial e na manipulação de textos e fórmulas. 

Em uma entrevista concedida em 2001, Papert revelou que a linguagem de 

programação Logo foi desenvolvida entre 1967 e 1968, e a “ideia era dar à criança 

controle sobre a mais poderosa tecnologia disponível em nossos tempos. A linguagem 

foi desenvolvida para permitir que crianças programassem a máquina, em vez de 

serem programadas por ela” (SOUSA, 2001, [s.p.]). 

Valente (1985), no prefácio do livro Logo: computadores e educação, de autoria 

de Papert, descreve o Logo como uma filosofia educacional, em que o conhecimento 

se concretiza no uso inverso do computador: 

O computador deixa de ser o meio de transferir informação e passa a ser a 
ferramenta com a qual a criança pode formalizar os seus conhecimentos 
intuitivos. O programa (a sequência de ações ao computador) que a criança 
elabora é o espelho que reflete o seu conhecimento sobre um determinado 
assunto e o seu estilo de pensamento (VALENTE, 1985, p. 9-10). 
 

 

Na década de 1970, o MIT levou o Logo para algumas escolas próximas à 

universidade para a realização de pesquisas, assim como alguns países como 

Escócia e Austrália. 

Foi somente após a publicação do livro Mindstorms: children, computers and 

powerful ideas, em 1980, que houve um movimento no Brasil para começar a usar o 

Logo nas escolas e até aconteceram algumas experiências pontuais, mas não foi algo 

que perdurou com o tempo. A formação dos professores visava o uso de tecnologias 

na prática pedagógica em escolas que tinham laboratórios e nos Centros de 

Informática Educativa (CIED) das secretarias estaduais de educação, como o 

projeto “Formar”, com a realização de três cursos, em 1987 e 1989 na Unicamp e em 
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1991 na Universidade Federal de Goiás. Outros projetos municipais para formação de 

professores foram o Gênese, na cidade de São Paulo, entre 1990 a 1997, e o projeto 

Eureka, de 1990 a 1997, na cidade de Campinas (MORAES, 2012). 

Em 1985, Papert iniciou uma parceria com a empresa LEGO,34 um dos 

principais patrocinadores do Media Lab. As ideias de Papert foram inspiradoras para 

a criação do kit de robótica LEGO Mindstorms e, em 1988, ele se tornou professor de 

pesquisa de aprendizagem da LEGO (MIT MEDIA LAB, [s.d.]). 

 

Figura 18: Seymour Papert com os kits de robótica Lego Mindstorms 

 

Fonte: http://news.mit.edu/. Acesso em: 1.º out. 2019. 

 

Os conceitos de Papert também foram aplicados em novas ferramentas de 

informática, “tais como redes de comunicação a distância (Internet e similares), 

programas aplicativos (processadores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores 

de banco de textos etc.), jogos, simuladores e outros” (ALMEIDA, 2000, p. 49), e, 

posteriormente, se expandiram para outros ambientes de aprendizagem, com ou sem 

o uso de computadores.  

Com relação ao Movimento Maker, há muitas características do 

Construcionismo, como o erro (não é visto como punição, mas como parte do 

processo de aprendizagem) e o hands on e o heads in, que é o aprender com a mão 

na massa e a mente envolvida (ACKERMANN, 1993). 

Valente e Blikstein (2019, p. 252) ainda complementam que,  

 
34 A LEGO foi criada na Dinamarca, em 1932, pela família Kirk Kristiansen. A empresa acredita que a 
brincadeira é essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças e estimula a imaginação, 
além do surgimento de ideias e da expressão criativa. Disponível em: 
https://www.legobrasil.com.br/grupo-LEGO. Acesso em: 1.º out. 2019. 
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[...] Papert enfatizou a importância do aprendizado através de “hands on” e 
“heads in”: o aluno está envolvido na construção de algo seu interesse e, ao 
fazê-lo, se depara com problemas inesperados para os quais não há 
explicação preestabelecida. O desenvolvimento de uma capacidade cada vez 
mais complexa e multidisciplinar de solução de problemas para os alunos 
aproxima as ideias construcionistas de Papert do atual movimento maker 
(tradução nossa).35 
 

Blikstein (2019) aborda que os fundamentos teóricos da comunidade FabLearn 

estão baseados no Construcionismo, que passou a ter relevância com as mudanças 

econômicas e do mercado de trabalho do século XXI, e as ideias construcionistas se 

disseminaram para vários ambientes, inclusive nas escolas. Entretanto, é necessário 

que a criação de objetos, programas ou invenções seja significativa, ou seja, essas 

criações devem fazer sentido pedagógico para os alunos, e não apenas o fazer pelo 

fazer. 

Valente e Blikstein (2019) ressaltam que a abordagem de Papert visa o 

desenvolvimento de objetos físicos ou simbólicos de interesse do aluno, assim como 

explorar e construir o conhecimento, enquanto o Movimento Maker, que vai além das 

habilidades técnicas, busca o protagonismo (ideia original de Papert), a 

experimentação e o engajamento do aluno na construção de objetos de diferentes 

materiais com seus pares. Entretanto, os pesquisadores afirmam que a construção do 

conhecimento no espaço maker deve integrar os conceitos curriculares e não se 

realizar individualmente, mas com os outros alunos e com os professores que auxiliam 

na reflexão e na construção de novos conhecimentos. Vale ressaltar também que o 

artefato final não é o objetivo, mas o processo como um todo, como a representação 

das ações, os conceitos e estratégias utilizados pelo aluno. 

 

4.5 A aprendizagem criativa de Mitchel Resnick 

Mitchel Resnick foi doutorando de Papert e hoje leva o título que foi de seu 

orientador, o de professor de pesquisa de aprendizagem da Lego Papert. No MIT 

Media Lab, Resnick é líder de um grupo de pesquisa chamado Lifelong Kindergarten36 

(em português: Jardim de Infância ao longo da vida). 

 
35 “Papert emphasized the importance of learning through ‘hands on’ and ‘heads in’: the learner is 
involved in building something of interest to her, and in doing so, is faced with unexpected problems for 
which there is no pre-established explanation. This belief in the development of an increasingly complex 
and multidisciplinary problem-solving capacity in students brings Papert’s constructionism ideas closer 
to the current maker movement.” 
36 Disponível em: https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten/overview/. 



115 

 

 
 

Resnick (2019, p. 15) acredita que o Jardim de Infância, inventado por Friedrich 

Froebel em 1837, é o período em que as crianças são incentivadas para 

desenvolverem sua criatividade durante a aprendizagem: 

 

[...] as crianças se desenvolvem como pensadores criativos. Eles se 
envolvem em todos os aspectos do processo criativo: criam ideias, criam 
projetos com base em suas ideias, experimentam alternativas, colaboram e 
compartilham com amigos e, de forma interativa, adaptam e revisam suas 
ideias e projetos ao longo do tempo (tradução nossa).37  

 

Conforme Resnick (2014), após o Jardim de Infância, a escola muda a 

abordagem e os alunos deixam de ser incentivados a usarem sua criatividade. O 

objetivo do grupo de pesquisa é desenvolver novas tecnologias, artefatos e atividades 

que envolvam as pessoas, especialmente as crianças, em experiências criativas de 

aprendizado, para que, assim, estejam sempre inventando novas possibilidades para 

si e para sua comunidade (LIFELONG KINDERGARTEN, [s.d.]). Consequentemente, 

vários projetos educacionais foram criados nessa perspectiva, entre os quais o 

Scratch. 

O Scratch é uma linguagem de programação em blocos, que pode ser usada 

on-line (site) ou off-line (aplicativo), distribuído de forma gratuita, lançado em maio de 

2017 e tem a linguagem de programação do Logo como base. É possível criar ou 

remixar jogos, animações, simulações e histórias interativas e compartilhar sua 

produção com a comunidade on-line, que tem milhares de participantes. De acordo 

com o DAC Brasil (2019, p. 10), o ambiente para exploração do Scratch “foi desenhado 

para ter pisos baixos (para permitir fácil acesso), tetos altos (possibilitar projetos bem 

profundos e complexos) e paredes amplas (para trabalhar com temáticas bem 

diversas)”. 

De acordo com o site,38 o Scratch é usado em mais de 150 países e está 

disponível em mais de 40 idiomas. Essa programação em blocos “ajuda jovens a 

aprender a pensar de forma criativa, a raciocinar de forma sistemática e a trabalhar 

colaborativamente — habilidades essenciais para a vida no século XXI” (SCRATCH, 

[s.d.]). 

 
37 “[...] the children develop as creative thinkers. They engage in all aspects of the creative process: they 

come up with ideas, create projects based on their ideas, experiment with alternatives, collaborate and 

share with friends, and iteratively adapt and revise their ideas and projects over time.”  
38 Site do Scratch: https://scratch.mit.edu/about/. 
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Apesar de não ter sido desenvolvido para o uso escolar, o uso pedagógico do 

Scratch tem se expandido pelo mundo afora e, assim, foi criado o site ScratchEd, ao 

qual mais de 27 mil educadores já acessaram e podem contribuir com discussões, 

recursos e histórias (BRENNAN, [s.d.]). 

Outro projeto do grupo Lifelong Kindergarten, do qual Resnick foi cofundador, 

é o Computer Clubhouse,39 com mais de 100 centros de aprendizagens em 19 países, 

onde jovens de comunidades carentes desenvolvem novas habilidades e aprendem a 

se expressar de forma criativa com as tecnologias. No Brasil, o único Clubhouse está 

localizado na cidade de Osasco, situado na Região Metropolitana de São Paulo. 

Além desses projetos citados, o grupo Lifelong Kindergarten tem muitos outros, 

como o Creative Learning in Brazil (Aprendizagem Criativa no Brasil), relacionado com 

o tema deste estudo. Esse projeto foi iniciado em 2015 e tem a parceria da Fundação 

Lemann para incentivar a aprendizagem criativa na educação pública do Brasil. 

O conceito de aprendizagem criativa é uma abordagem educacional proposta 

por Resnick e uma extensão das ideias construcionistas de Papert. Trata-se da 

construção de um ambiente de aprendizagem com quatro pilares, chamados de 4Ps: 

 

Projetos (projects): as crianças aprendem melhor quando estão trabalhando 

ativamente em projetos significativos, construindo novas ideias e criando produtos 

físicos ou virtuais, que podem ser compartilhados com outras pessoas. 

 

Paixão (passion): são projetos em que os alunos trabalham com temas de seu 

interesse, o que resulta num maior interesse, engajamento e persistência diante dos 

desafios. 

 

Pares (peers): está relacionado com a interação com outras pessoas e a colaboração 

de ideias e processos. 

 

Pensar brincando (play): aprender envolve exploração e experimentação de 

materiais novos, interagir com o entorno, testar limites, assumir riscos e repetir o 

processo quantas vezes forem necessárias. 

 

 
39 Site do Computer ClubHouse: https://theclubhousenetwork.org. 
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Os 4Ps integram a espiral da aprendizagem criativa (Figura 19), em que o aluno 

imagina o que quer fazer, cria um projeto com base em suas ideias, brinca e explora 

suas criações, compartilha as ideias e produções com seus pares, reflete sobre suas 

experiências, o que resulta em conceber novas ideais e projetos. Quando a criança 

passa por esse processo várias vezes, aprende a desenvolver suas ideias, testar 

limites, experimentar alternativas, interagir com outras pessoas e, consequentemente, 

aprimora o pensamento criativo. 

 

Figura 19: Espiral de aprendizagem criativa 

 

Fonte: Resnick (2014, p. 2). 

 

Como se falou da espiral da aprendizagem criativa, abrir-se-á um parêntese 

para lembrá-la na interação entre aprendiz e computador, criada pelo professor 

Valente (2005, p. 21), que a explica: 

 

Isto significa entender a elaboração de uma tarefa em termos de atividades 
computacionais AC1, AC2, AC3.... de modo que AC1 pode ser vista como a 
descrição 1 dos conhecimentos de que o aprendiz dispõe em termos de 
comandos que o computador deve executar para que o problema seja 
resolvido; a execução1 de AC1 fornece um resultado R1 que é obtido 
imediatamente e produzido de acordo com o que foi solicitado à máquina. 
Este resultado R1 é usado como objeto de reflexão1, podendo acarretar a 
depuração de AC1. A depuração1 de AC1 significa produzir uma versão AC2, 
ou seja, uma descrição2. Esta versão AC2 incorpora níveis mais sofisticados 
de conhecimentos, provenientes da reflexão realizada pelo aprendiz ou de 
novos conceitos e estratégias que o aprendiz assimilou por intermédio de 
consultas em livros, especialista, colegas etc. AC2 quando executado produz 
um resultado R2, que é usado como objeto de reflexão e, assim, 
sucessivamente. Entretanto, em cada ação do ciclo há incrementos de 
conhecimentos. 
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Figura 20: Espiral da aprendizagem entre aprendiz e computador 

 

Fonte: Valente (2005, p. 22). 

 

Essa espiral, que é crescente de conhecimento, é construída durante a 

interação entre o aprendiz e o computador. Além do mais, a espiral “não acontece 

sem o auxílio de um professor, que saiba o significado do processo de aprender por 

intermédio da construção de conhecimento” (VALENTE, 2005, p. 22). 

Retornando para a espiral de aprendizagem criativa de Resnick, há um quinto 

P, o de Propósito, mais específico nos projetos brasileiros, e se refere a uma 

benfeitoria da comunidade local, pois o que se aprende deve estar relacionado à vida 

(DAC BRASIL, 2019).  

Para a concretização da Aprendizagem Criativa, o espaço maker é um 

ambiente com ferramentas, materiais e tecnologias que auxiliam no desenvolvimento 

de projetos, além de incentivar a experimentação, colaboração, reflexão e o 

pensamento lúdico. Outros espaços da escola podem ser utilizados para a criação de 

micromundos de aprendizagem, ou seja, são espaços que as crianças podem explorar 

e construir de forma livre sobre os temas específicos (DAC BRASIL, 2019). 

No próximo capítulo, abordamos a análise e a discussão dos dados, com o 

auxílio do software NVivo 12 Pro, com o qual se organizou e se tratou do conteúdo 

das entrevistas e do questionário on-line, mediante o problema central da pesquisa e 

os objetivos. 
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Capítulo 5 
Análise e discussão dos dados 

 
Neste capítulo, são apresentadas a análise e a discussão dos dados, de acordo 

com os objetivos da pesquisa e apoiados em teóricos que trazem luz às discussões. 

Para recordar, as indagações centrais da pesquisa são:  

• Quais as percepções de educadores sobre a utilização do espaço maker na 

Educação Básica?  

• De que forma esses espaços são utilizados no cotidiano das escolas?  

• Quais aspectos podem contribuir para a implementação do espaço maker em 

escolas? 

O objetivo geral da pesquisa é compreender as percepções de educadores 

(professores e coordenadores de tecnologia) sobre o uso do espaço maker na 

educação básica, com os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar como a literatura aborda a utilização do espaço maker na escola e 

verificar suas contribuições. 

• Examinar as formas de utilização do espaço maker no cotidiano de escolas por 

meio das percepções de educadores.  

• Identificar e analisar os elementos essenciais que podem contribuir para 

implementação do espaço maker na escola. 

 
Nos próximos tópicos, serão apresentadas as observações das aulas do 

espaço maker das escolas municipal e particular. Elas não sofreram intervenção da 

pesquisadora, apenas o registro do objetivo da aula e o modo de trabalho do professor 

e dos alunos.  

 

5.1 Observações realizadas na escola municipal 

O primeiro contato com a escola municipal ocorreu via telefone para o 

agendamento da primeira visita e explicação da coleta de dados para a pesquisa, 

portanto as observações estavam previstas para serem iniciadas no mês de maio de 

2018. Entretanto, devido a um problema hidráulico da escola (as aulas foram 

suspensas) e com a greve dos caminhoneiros no País, também chamada de Crise do 
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Diesel,40 o início das observações aconteceu de junho de 2018 até o mês de outubro 

de 2018.  

Antes da primeira visita, foi possível conversar com a professora do LED 

(responsável pela mediação das atividades maker) por telefone, que forneceu um 

panorama geral do espaço maker: 

 

• A sala de informática tinha vinte computadores antigos, com uso limitado da 

internet, e a prefeitura mudou o espaço de acordo com os preceitos do 

Movimento Maker. 

• O LED foi inaugurado no dia 22 de novembro de 2017 e seu uso efetivo iniciou 

em fevereiro de 2018. A sala dispõe de laptops, tablets, cortadora a laser, 

impressora 3D, máquina de costura, espaço para elétrica e marcenaria. Há 

projetos de robótica. 

• Em média, são cerca de 36 alunos por sala. Cada turma tem uma proposta de 

trabalho, que não depende do uso do computador. 

 

Concomitante com o contato com a escola foram entregues o projeto da 

pesquisa impresso e o comprovante de matrícula da universidade, na Diretoria 

Regional de Educação (DRE) Pirituba-Jaraguá, responsável pela Emef que seria 

objeto de estudo da pesquisa. Após algumas semanas, a autorização foi liberada pelo 

setor de Divisão Pedagógica (Diped) da DRE. 

Com a autorização da diretora pedagógica da Emef e da DRE, foram 

observadas dezessete aulas das turmas do sétimo e oitavo anos, além de um grupo 

de robótica do quinto ano. Nesse relato sobre as aulas observadas, foram 

selecionados projetos significativos para serem descritos, pois a observação das aulas 

não ocorreu de forma sequencial, mas ao longo de um período.  

Um dos projetos acompanhados pela pesquisadora da turma do sétimo ano era 

integrado com a disciplina de História, entretanto o professor dessa disciplina não 

estava presente e a professora do LED fez a mediação do trabalho. Os alunos leram, 

em voz alta, os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois 

escolheram, em grupo, um pacifista, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 

 
40 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Greve_dos_caminhoneiros_no_Brasil_em_2018. Acesso 
em: 30 dez. 2019. 
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Malala Yousafzai, entre outros. Utilizaram o computador portátil para pesquisarem 

sobre o pacifista, escolheram uma imagem e uma frase que seriam impressos no 

papelão na impressora a laser. Para isso, os alunos usaram um software de desenho 

vetorial, mas em alguns laptops o software não havia sido instalado e a professora 

não tinha permissão para a instalação, o que atrapalhou o andamento da aula.  

Após uma semana, o software ainda não havia sido instalado em todas as 

máquinas pelo técnico enviado à escola pela SME e ficaram muitos alunos para 

poucos laptops com o software instalado. Mesmo assim, a professora ensinou o uso 

do software e como a imagem era enviada para a cortadora a laser. 

À medida que os alunos terminavam a atividade, acessavam um site que 

apresentava problemas de lógica, enigmas, quebra-cabeça, entre outros desafios, a 

serem resolvidos. 

Mais uma semana se passou e o problema com o software ainda não havia 

sido resolvido totalmente e a internet estava instável. Então, a pedido da coordenação 

pedagógica da escola, os alunos, em grupos, acessaram um site escolhido pela 

professora do espaço maker, com jogos de raciocínio e lógica, pois tiveram notas 

baixas na avaliação de Matemática. Enquanto isso, a professora ia finalizando o 

trabalho sobre o pacifista nos laptops que dispunham do software. O resultado desse 

trabalho está representado na Figura 21: 

 
Figura 21: Imagem de Martin Luther King produzida na cortadora laser 

 

 
                                        Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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Além desse projeto sobre o pacifista com o uso da cortadora a laser, foram 

observados outros trabalhos, como a animação em stop motion41 sobre o tema 

“violência na escola”. Os alunos, em grupo, utilizaram o tablet para fazer a pesquisa e 

um aplicativo nesse mesmo dispositivo para a realização da animação. 

Outro projeto foi a introdução à programação com um software específico e um 

kit de robótica de baixo custo. Os alunos foram divididos em grupos e cada qual 

recebeu um computador portátil e um carrinho pré-montado para programar.  

Para a turma do oitavo ano, foram observadas algumas aulas sobre um desafio 

em que cada grupo deveria construir algo com os materiais existentes no espaço 

maker. Um grupo fazia a bandeira do Brasil utilizando a cortadora a laser, outro grupo 

pintava bolinhas de isopor para fazer o sistema solar e os outros grupos ainda 

pesquisavam no laptop sobre o que fariam. De acordo com a professora, houve um 

planejamento inicial de cada grupo sobre o projeto a ser construído, mas, durante a 

observação da pesquisadora, os alunos não estavam seguindo nenhum planejamento 

físico (no papel) e não havia a necessidade de registro.  

A aula seguinte, após uma semana, foi “mão na massa” e os alunos deram 

continuidade ao projeto de cada grupo, uns pintavam, outros usavam cola quente, um 

grupo lixava madeira, outro usava o software (da cortadora a laser) no laptop e, assim, 

trabalharam em seus projetos. 

Na semana seguinte, a serra estava quebrada e os materiais eletrônicos e as 

madeiras haviam acabado. Assim, os grupos que não precisavam desses materiais 

continuaram com o desenvolvimento de seus projetos, enquanto os grupos 

impossibilitados de trabalhar estavam envolvidos com um jogo de lógica no 

computador e depois poderiam navegar em um site com jogos de raciocínio e lógica. 

A professora passava pelas mesas para ajudar e, nessa aula, havia uma assistente 

(estagiária de Licenciatura em Pedagogia) que ajudou a professora com as dúvidas 

dos alunos. A navegação pelo site era livre e não havia necessidade de registro da 

atividade por parte dos alunos. 

Na outra semana, a falta de materiais impossibilitou a continuidade dos 

projetos. A professora explicou o motivo da interrupção do projeto aos alunos, que 

demostraram frustração, e, diante disso, a educadora buscou outras estratégias de 

 
41 Stop Motion é uma técnica de animação que utiliza a câmera fotográfica para registrar, quadro a 
quadro, a disposição sequencial de um objeto parado. O resultado é um vídeo com o objeto em 
movimento. 
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atividades para aquela aula. Então, assistiram a um filme relacionado aos Direitos 

Humanos, mas não houve discussão do tema por falta de tempo e, 

consequentemente, nenhuma manifestação por parte dos alunos. Na aula seguinte, a 

própria escola havia comprado as madeiras e os alunos demostraram alegria e 

engajamento para finalizar o projeto.  

Outro projeto observado durante as aulas do oitavo ano foi sobre circuito 

elétrico (aberto, fechado, paralelo) e o objetivo era que os grupos criassem um circuito 

usando bateria, LED, fios e fita crepe. A professora fez a explicação sobre o circuito 

e, logo após, passava pelos grupos para ajudar e tirar as dúvidas. Todos os alunos 

conseguiram ligar o LED. O segundo desafio da aula foi usar o papel alumínio, uma 

madeira e um pregador para acender e apagar o LED. Os alunos não conseguiram 

terminar o desafio, pois esgotou-se o tempo da aula. Notou-se que os alunos estavam 

interessados na aula, entretanto a falta de tempo para realizar o segundo desafio 

proposto deixou alguns alunos frustrados. 

Também foram observadas as aulas do projeto de Robótica, que é uma aula 

dupla somente com uma parte da turma da quinta série, ou seja, com onze alunos. O 

desafio da aula assistida pela pesquisadora era criar um piano com sensores no pé, 

utilizando a placa Makey Makey42 e materiais como madeira, papel alumínio e folhas 

E.V.A. (Etil, Vinil, Acetato). A programação foi realizada no Scratch. 

Os alunos estavam bastante animados durante a programação e se mostraram 

colaborativos, pois um ajudava o outro demonstrando grande interesse pelo trabalho. 

Para sua realização, as crianças se dividiram e cada grupo tinha uma função no 

projeto, e, como a turma tem menos alunos, a professora conseguiu ajudar todos, 

dispensando uma atenção especial a cada grupo e auxiliando-os no que fosse 

necessário.  

 

 

 

 

 

 

 
42 O Makey Makey é um kit de invenção composto por placa de circuito, garras de jacaré e cabo USB, 
que permite que os objetos virem touchpads. 



124 

 

 
 

Figuras 22 e 23: Alunos programando no Scratch e resultado do projeto Piano 

   

Fonte: Elaboradas pela autora, 2018. 

 

Na Figura 23, os alunos mostram o funcionamento do piano ao se pisar em 

cada círculo do chão, que representa uma nota musical. Os alunos estavam satisfeitos 

com o resultado final e com muita empolgação para experimentar o piano com os pés. 

Durante as observações das aulas no LED, foi possível identificar alguns 

problemas como: 

• instabilidade da internet;  

• lentidão na manutenção dos equipamentos;  

• atraso na reposição de estoque dos materiais;   

• turma com muitos alunos e apenas uma professora; 

• “indisciplina” dos alunos; 

• tempo limitado da aula (45 minutos). 

 

No que diz respeito à professora, ela se mostrou bastante engajada na proposta 

do espaço maker. Suas aulas são embasadas em projetos, busca fazer parcerias com 

outros professores e faz uma avaliação mensal com os alunos sobre suas aulas.  

Os alunos se mostraram agitados e bem falantes durante as aulas, às vezes 

com uma postura inconveniente, talvez por causa da presença de uma pessoa 

desconhecida, no caso, a pesquisadora. Observaram-se muitas brincadeiras entre os 

alunos e poucos alunos centrados, inclusive durante a explicação da professora. 

Entretanto, nas atividades mão na massa, os alunos se mostraram participativos e 

interessados. Surgiram dúvidas básicas, mais técnicas. 

A relação da professora com os alunos era amistosa, e bastante paciente 

explicava o projeto, assim como as dúvidas que surgiam ao longo do processo. 
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Passava em todos os grupos e, no final de cada aula, organizava e limpava o espaço 

para a turma seguinte. Há equipamentos de segurança para os alunos usarem durante 

a realização dos projetos. 

Por se tratar de um espaço novo, acredita-se que os alunos ainda não sabiam 

lidar com essa nova experiência, composta por muitos estímulos e com outra dinâmica 

de aula em relação à sala tradicional. É uma construção de cultura, de uma nova 

organização que os alunos, a professora maker e os outros professores da escola 

devem construir juntos. 

É importante salientar que, apesar de o espaço maker ter sido inaugurado em 

novembro de 2017, seu uso efetivo se deu em fevereiro de 2018 e as observações 

das aulas para esta pesquisa começaram em junho do mesmo ano, ou seja, com cinco 

meses de funcionamento, e os ajustes ainda estavam em processo, tanto da escola 

quanto da SME. 

 

5.2 Observações realizadas na escola privada 

O primeiro contato com a escola privada ocorreu por meio de e-mail com a 

diretora de tecnologia na época. Durante as trocas de mensagens, que durou um mês, 

foram solicitados o projeto de pesquisa e um cronograma para as observações, grupo 

focal e entrevista. No entanto, em virtude das várias agendas somente foram 

aprovadas as datas das observações, que aconteceram entre os meses de outubro e 

novembro de 2018 e, posteriormente, a data para a entrevista com a coordenadora e 

um dos professores do espaço maker, realizada em fevereiro de 2020. 

Como citado no tópico 1.4, o espaço maker é constituído por três ambientes, 

sendo duas salas com bancadas e, entre elas, um local com sucatário, ferramentas, 

cortadora a laser, entre outros materiais. Há algumas impressoras 3D nas salas das 

bancadas, assim como outras ferramentas. Todos os equipamentos de segurança 

necessários estão no local e os alunos sabem onde localizá-los e como usá-los.  

As observações das onze aulas do espaço maker na escola privada foram 

realizadas somente com as turmas da 2.ª série do Ensino Médio. 

As aulas observadas foram referentes a um desafio chamado Mega Rampa, 

em que os grupos (de três a quatro alunos) tinham que construir um carrinho para 

andar na rampa com a menor velocidade. Esse desafio envolvia a disciplina de Física 
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e os alunos tinham que pensar no conceito de arrasto aerodinâmico para conseguirem 

um resultado positivo. 

O início da aula foi destinado para a explicação das regras, por exemplo, o 

carrinho não poderia ser construído com materiais prontos, kits de robótica ou 

impressora 3D, ou seja, somente com sucata, conforme as Figuras 24, 25 e 26. Ao 

longo da explanação, um dos professores explicou conceitos de atrito, força, 

aceleração e outros, conforme tinham visto em sala de aula anteriormente. 

 

Figuras 24, 25 e 26: Produção dos carrinhos e mega rampa 

  

 

 

Fonte: Elaboradas pela autora, 2018. 

 

A primeira aula foi para o planejamento do carrinho e as outras para 

prototipagem, sendo a última aula dedicada para o teste final de funcionamento do 

carrinho na rampa. 

Durante a produção do projeto, um dos professores, que é formado em Física, 

fazia questionamentos aos alunos e, conforme respondiam, o professor relembrava 

os conceitos de Física que poderiam ser usados no experimento. Em um dos grupos, 

o aluno foi até a lousa fazer cálculos. Para a concretização desse projeto, os alunos 

não fizeram pesquisas na internet durante as aulas e não utilizaram nenhum 

dispositivo móvel. 

Para a fabricação dos carros, os alunos tinham autonomia para pegarem as 

sucatas,43 usar as ferramentas, como furadeira e cola quente. Quando precisavam de 

um material específico, o monitor do espaço estava à disposição para ajudá-los a 

 
43 Havia materiais diversificados no sucatário e em grande quantidade, pois alunos e professores 
colaboram com as sucatas. 
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encontrar (pois o espaço é grande e com muitas gavetas e armários) e havia dois 

professores para tirar as dúvidas dos alunos. 

Alguns alunos se envolveram na produção dos projetos e se esqueciam de usar 

os equipamentos de segurança, como luva e óculos de proteção e os professores 

ficavam relembrando. Esses materiais também são chamados de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e estão presentes em todos os espaços makers. 

Os alunos em grupo mostravam-se engajados e alguns alunos passavam nos 

outros grupos para ver e conversar sobre o carrinho, indicando que o 

compartilhamento, uma das características do Movimento Maker, se torna saudável 

ao olhar, comentar e fazer sugestões e questionamento no trabalho de outros grupos, 

assim como se inspirar pelo trabalho de seus pares. No geral, o espaço tinha um clima 

harmonioso e, como são alunos do Ensino Médio, eles têm certa autonomia.  

Na última aula do projeto, para saber a velocidade dos carros no teste final da 

rampa, os professores instalaram duas placas de Arduino para a medição da 

velocidade na rampa. 

Poucos grupos conseguiram um carrinho com a velocidade reduzida, conforme 

o objetivo do desafio, mas, ainda assim, os alunos ficaram animados em ver o 

movimento de seus carrinhos na rampa. Os professores questionaram os estudantes 

sobre os resultados, independentemente se positivos ou negativos, e os alunos 

buscavam responder sobre a performance final de seu produto. 

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos demonstraram-se bastante 

engajados e, de modo geral, cerca de três alunos não se mostraram ativos e não se 

movimentaram pelo espaço em busca de materiais ou para ver o projeto dos outros 

grupos. Os professores atendiam aos alunos e faziam questionamentos diversos para 

eles refletirem, lembrando sempre do objetivo do desafio. 

Durante as aulas, observamos poucos problemas, mas o aspecto principal é o 

tempo curto da aula (45 minutos), a qual poderia ser dupla. A estrutura do espaço 

maker não tinha problemas técnicos e havia dois professores para atender aos alunos, 

além do monitor. 

 

5.3 Tratamento dos dados 

Para a análise dos dados, o software NVivo 12 Pro foi utilizado como um 

suporte para auxiliar a identificar a relevância dos dados com mais facilidade, por meio 
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de nuvem e árvore de palavras, que permitem localizar os trechos originais dos 

depoimentos dos sujeitos de pesquisa, orientar a visualização dos dados e qualificar 

as análises. Com o NVivo 12 Pro há ainda a possibilidade de identificar, a partir dos 

dados, a emergência de novas categorias ou até mesmo a exclusão das categorias 

prévias. 

Para o tratamento dos dados no NVivo 12 Pro, inseriu-se e trabalhou-se de 

forma concomitante o conteúdo transcrito das entrevistas realizadas nas duas escolas 

e as respostas do questionário on-line, conforme os objetivos da pesquisa, que visa 

compreender as percepções de educadores, professores e coordenadores de 

tecnologia, sem a necessidade de focar um contexto específico.  

Iniciou-se a análise dos dados conforme as categorias prévias (Currículo, 

Maker, Professor e Desafios), que foram eleitas mediante os objetivos, o problema da 

pesquisa e a Revisão Sistemática de Literatura (Capítulo 2).  

No software NVivo 12 Pro, foram criados os nós (chamados de Códigos), que 

correspondem às mesmas categorias eleitas previamente. De acordo com a leitura 

das entrevistas e das respostas ao questionário, foram selecionados os trechos 

relacionados com os nós e foram distribuídos para o nó específico. Cada trecho do 

conteúdo organizado nos nós é chamado de Referência.  

Assim, conforme a Figura 27, a seguir, foram criados quatro nós e selecionados 

trechos das entrevistas e das respostas dos questionários (Referências) e distribuídos 

nos nós, e houve mais referências em Maker (44), seguidas de Desafios (33), 

Currículo (27) e, por fim, com menos referências Professor (21). 

 

Figura 27: Nós criados no NVivo 12 Pro 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
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No NVivo 12 Pro, também criou-se uma nuvem de palavras com o conteúdo 

dos quatro arquivos para conhecer as palavras mais frequentes nas entrevistas e no 

questionário. Com a opção Critérios da frequência de palavras, foram exibidas 30 

palavras mais frequentes e com extensão maior ou igual a quatro caracteres, 

agrupadas em palavras derivadas. O resultado da nuvem de palavras está ilustrado 

na Figura 28: 

Figura 28: Nuvem de palavras das entrevistas e do questionário on-line 

 
Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 
Na análise da nuvem de palavras da Figura 28, verificou-se que as palavras 

com maior destaque são: professores, alunos, aula, espaço, maker, fazer, projetos, 

escolas, formação e trabalho.  

Para uma análise individualizada dos contextos investigados, foram elaboradas 

duas nuvens de palavras, uma com o conteúdo da entrevista da escola municipal e 

outra com o da escola privada: 
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Figuras 29 e 30: Nuvens de palavras das escolas municipal (esquerda) e privada (direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboradas pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

Nas Figuras 29 e 30 é possível observar várias palavras em comum, como 

projeto, alunos, professores, aula, espaço, entre outras. Entretanto, o tamanho das 

palavras diferencia-se, o que significa que, quanto maior a palavra, mais frequência 

ela teve. Por exemplo, no mapa de palavras da escola privada, a palavra alunos 

apresenta um tamanho maior do que na nuvem de palavras da escola municipal, o 

que leva a compreender que ela foi muito mais citada pelos educadores da escola 

privada do que na escola municipal durante as entrevistas. 

Na escola municipal (Figura 29), a palavra professores é a que mais se destaca 

e há outras que podem ser salientadas, como trabalho, formação, projeto, escolas, 

sala, aula, espaço e aluno. Por sua vez, na escola privada (Figura 30) as palavras 

alunos, espaço, professores, fazer e aula apresentam um destaque considerável, ou 

seja, foram os termos mais citados durante a entrevista. As palavras grupo, projeto e 

escola também merecem relevo. Com estes resultados, pode-se destacar que o foco 

da pesquisa trata da percepção dos educadores e por essa razão a palavra 

professores é relevante. Ainda na Figura 29, é preciso explicitar que os cursos 

formativos para os professores da rede municipal, dentre os quais, os de educação 

maker, são muitas vezes realizados com o objetivo de melhorar o plano de carreira. 

Enquanto na escola privada, não há essa preocupação entre os professores e outros 

quesitos são trabalhados, como as aulas e os alunos.  

Há outras palavras com menor destaque, mas que são comuns nas duas 

nuvens e relevantes para o presente estudo. Formação foi falada com mais frequência 

pelos educadores municipais do que os da escola privada durante a entrevista, assim 
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como trabalhar, mundo e forma. A palavra pensar foi usada com mais frequência pelos 

educadores da escola particular e currículo apresenta um tamanho irrisório nas duas 

nuvens, logo, a frequência foi a mesma para os dois contextos, o que sugere que o 

currículo ainda é pouco considerado. Deve-se considerar que a educação maker é 

recente e lança desafios à elaboração de uma nova proposta curricular, que demanda 

tempo para a concretização de uma cultura baseada no criar e no pensar sobre o 

fazer. 

Observaram-se também conjuntos de palavras relacionadas que aparecem em 

uma das nuvens apenas, como dificuldades/mudança e 

ferramentas/laboratório/informática, que surgiram somente na nuvem da escola 

municipal e problema/desafio e planejamento/conceito/nota na nuvem da escola 

privada. Isso se associa ao fato de que a escola municipal está em processo de 

mudança de cultura do laboratório de informática para a apropriação do espaço 

maker, e que é natural enfrentarem dificuldades no início. Por sua vez, a escola 

particular, por seu turno, tem o espaço maker há mais tempo, logo dispõe de um 

planejamento mais estruturado das aulas, composto por conceitos e nota.  

É oportuno ressaltar que a escola privada tem apenas uma unidade e não faz 

parte de uma rede com diferentes realidades, como ocorre com a escola municipal, 

que depende de uma série de burocracias para conseguir um investimento. No 

entanto, é natural que a escola privada tenha desafios e dificuldades, mas de outra 

espécie. 

Também se criou a nuvem de palavras referente às respostas dos participantes 

do questionário on-line, e muitas palavras se assemelham com as nuvens das escolas 

municipal e privada, como professores, projetos, escolas, maker, espaço e alunos.  
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Figura 31: Nuvem de palavras do questionário on-line 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

Diante das nuvens de palavras e de uma leitura detalhada das entrevistas, 

notou-se que, além das categorias prévias elencadas anteriormente, currículo, maker, 

professor e desafios, poder-se-iam acrescentar novas categorias, como projeto e 

aluno, pois elas se destacam em todas as nuvens de palavras. Para uma visualização 

mais clara, foi criado um quadro com as dez palavras mais frequentes nas nuvens, de 

acordo com a ordem especificada pelo NVivo 12 Pro: 

 

Quadro 26: Dez palavras mais frequentes nas nuvens de palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Ao analisar o Quadro 26, percebemos que projeto(s) e alunos estão entre as 

dez palavras mais frequentes nos três campos de coleta de dados. A palavra espaço 

também aparece nas três nuvens de palavras das entrevistas e do questionário, mas 

  
Escola 

municipal 
Escola 
privada 

Questionário 
on-line 

1 professores espaço professores 

2 escolas alunos escolas 

3 aula professores maker 

4 projeto fazer projetos 

5 espaço aula alunos 

6 formação projeto espaço 

7 alunos grupo aulas 

8 trabalho escola trabalho 

9 sala fab ferramentas 

10 fazer maker sozinho 
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não foi considerada uma categoria por estar conectada ao termo maker/fazer (espaço 

maker), que já é uma categoria. As palavras aula(s) e escola(s) tiveram grande 

frequência, e ambas serão analisadas na categoria Currículo. 

Com isso, considerei a pertinência de acrescentar apenas os nós projeto e 

aluno no software NVivo 12 Pro e suas respectivas referências, sendo 57 para cada 

um desses nós: 

Figura 32: Nós criados no NVivo 12 Pro com as categorias finais 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

Para dar continuidade à verificação dos dados, os nomes das escolas, dos 

professores e coordenadores entrevistados são preservados e, ao longo da análise, 

serão utilizadas as siglas do Quadro 27: 

 

Quadro 27: Entrevistados e siglas 

Local Entrevistados Siglas 

Escola pública Professora A PROFA. A 

Rede pública Coordenadora B COORD. B 

Escola privada 
Professor C PROF. C 

Coordenadora D COORD. D 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
Os participantes do questionário on-line serão chamados de P1, P2, P3 e, 

sucessivamente, até o P29, que foi o número total de participantes. 

O próximo tópico, trata da análise das entrevistas e do questionário on-line com 

o auxílio do software NVivo 12 Pro. 
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5.4 Análise das entrevistas e do questionário on-line 
 

Para a realização das entrevistas, foi utilizado o mesmo roteiro nas duas 

escolas e que foi ampliado no questionário on-line, pois era necessário conhecer o 

perfil dos participantes. 

A primeira questão para todos os participantes da pesquisa tratou acerca de 

como nasceu a ideia de ter um espaço maker nas escolas. Nas escolas municipal e 

privada surgiu como uma necessidade de expansão do projeto de robótica, que já 

existia nas duas realidades. 

No caso da escola municipal, referiu-se à rede como um todo, e não apenas de 

uma escola específica. De acordo com a COORD. B, os professores já estavam 

utilizando outros recursos além da robótica, e a Secretaria percebeu esse movimento 

e notou que o laboratório de informática precisava ser expandido por conta dos 

projetos em desenvolvimento. Além do mais, gostariam que a robótica fosse uma aula 

curricular, e não mais um projeto: 

 
COORD. B: [...] hoje todas as escolas têm robótica, já têm quatro kits, então 
eles estão trabalhando a robótica já. O desafio agora é como fazer isso ser 
aula e não um projeto extra [...] Mas a gente já tem professores que já estão 
trabalhando em aula normal. E, aí, a robótica despertou para outras coisas, 
né, então que o kit é pequeno, então como é que eu trabalho com outras 
coisas? Então, eles (professores) começaram a inserir outros materiais 
reciclados, alternativos. Aí, foram atrás de placa. Foram atrás de outras 
coisas. Foi um estímulo grande para eles começarem a ir. [...] E, aí, o LED 
veio a partir dessas ideias, a gente começou a olhar o que o professor fazia: 
“Ele precisa de um espaço diferente, só o computador ali não dá conta”. [...] 
E a palavra “laboratório”, ela traz outras coisas, né, então a gente tem que 
usar o laboratório como laboratório, tem que ter experiências diversas ali, 
além das simulações que o próprio computador permite, ele precisa trazer 
outras coisas de experimentar, mesmo. Então, veio a ideia do Laboratório de 
Educação Digital (espaço maker) mais experimentação.  

 

O depoimento da COORD. B revelou que os professores de tecnologia da rede 

municipal têm iniciativa para enriquecer e avançar as propostas dos projetos, 

especialmente com os de robótica. Os professores expandiram o uso dos kits para 

utilização de outros materiais, alguns mais simples, como as sucatas, e outros mais 

complexos, como com o uso de placas de programação. 

A coordenadora, que tem uma visão mais ampla da rede por atuar na Secretaria 

Municipal de Educação, identifica que o espaço do laboratório de informática não 

atendia mais às necessidades dos docentes e dos alunos. Como citado no tópico 1.5, 

os laboratórios de informática começam a ser criados nas escolas da rede a partir dos 
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anos 1990 e, devido ao avanço e popularização das TDIC, tornaram-se um espaço 

obsoleto. 

A escola privada, além da robótica com a qual já trabalha há mais de dez anos, 

tinha projetos de cientista aprendiz e programação. Entretanto, o depoimento da 

professora mostra sentir falta de um espaço de concretização de resolução de 

problemas diversos, tanto dos alunos quanto da comunidade: 

PROF. C: A escola tem Robótica desde 2006 [...] a gente sempre teve um 
(projeto de) cientista aprendiz que [...] começou a olhar mais para o lado da 
Engenharia, e não só para o lado das Ciências da Natureza e se preocupar 
um pouquinho com Tecnologia [...] e a gente teve, acho que desde 2011, 
oficinas [...] que é uma robótica mais voltada para competição e para os kits 
que vão além do Lab, que vão ser mais rústicas, assim, um Arduino, uma 
placa de prototipação que não necessariamente vem num kit montado em 
que você encaixa as peças, muitas peças vão ter que ser produzidas, a 
programação vai ter que ser entendida de uma forma mais aprofundada, [...] 
e, em paralelo, tinha [...] a programação, a prática da programação, isso há 
muito tempo [...] o que a gente não tinha antes era um espaço para isso 
acontecer, a gente tinha a sala de Robótica onde a gente atendia alunos de 
Fundamental I até o Ensino Médio e ali aconteciam coisas com os kits Lab ou 
os kits prontos que precisava pouco ajuste manual, daí a gente pensou: faz 
falta para a escola um espaço que catalise esse tipo de prática, que catalise 
esse tipo de filosofia também, que vai além da prática, da gente querer buscar 
uma solução para o problema, seja um problema do próprio aluno, seja um 
problema da escola, seja um problema da comunidade, da cidade, e que ele 
pudesse construir essa solução, testar essa solução.  

 
A escola privada também tinha uma prática com robótica e os professores 

sentiam falta de um espaço de experimentação. Importante salientar que o laboratório 

de informática não foi excluído, mas transformado em um centro de pesquisas com a 

biblioteca. 

O depoimento do PROF. C apresenta uma característica do Movimento Maker, 

que é a resolução de problemas, seja do aluno, da comunidade, da cidade ou do 

planeta, preparando o aluno para ser um cidadão empreendedor e criativo diante dos 

problemas. À vista disso, um cidadão comprometido e que reconhece sua realidade, 

busca a solução para os problemas que contribuam para a transformação social. 

Freire (1979, p. 16) complementa: “quando o homem compreende sua realidade, pode 

levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções”. 

Por sua vez, os participantes do questionário on-line elencaram motivos 

variados. Alguns alegaram que foi ideia de professores da escola: 

P2: De um professor de matemática que queria um espaço para começar a 
desenvolver projetos. 
 
P4: Por minha atuação como professor e afinidade em tecnologia e 
eletrônica. 
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P5: Professores tiveram a ideia. 
 
P10: Sugestão minha e de outros professores. 
 
P28: Um professor de matemática começou a estudar o movimento maker na 
área dele e propôs ampliar para outras áreas. 

 

Outros alegaram que foi ideia da gestão: 

P7: Sonho do diretor. 

 
P13: Foi iniciativa do diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais do 
Paraná.  

 
P20: Vindo de propostas da direção e minha mesmo, visitando outras escolas 
e a necessidade de um aprendizado. 

 
Outros, por seu turno, citaram que o projeto do espaço maker partiu de projetos 

que a escola tinha ou de um projeto do Departamento de Tecnologia Educacional, 

tendo em vista a necessidade de aspectos curriculares: 

 
P8: Adequação às habilidades da BNCC. 
 
P9: A partir do Projeto Pop Ciência. 
 
P11: Tivemos um curso extracurricular “fun science” que incorporou coisas 
maker. Depois, levamos a proposta para colocar isso no currículo. 
 
P12: Projeto do Departamento de tecnologia. 
 
P25: Atualizar o currículo para o trabalho com Metodologias Ativas. 
 
P29: Houve uma demanda crescente. Inicialmente construímos um currículo 
de Tecnologia Educacional, durante o ano de 2017. Ali já mapeamos 
competências relacionadas à cultura maker. O currículo foi implantado em 
2018, ano em que começamos a desenhar o que seria esse espaço maker, 
conteúdos, competências e parceiros. O ano de 2019 é o primeiro da 
realização do projeto. 

 
Apenas dois respondentes se referiram aos pedidos dos alunos ou para trazer 

mais motivação aos estudantes, enquanto outros citaram que seria um espaço de 

experimentação de metodologias ativas e outros deixaram transparecer que era mais 

por um modismo. 

De acordo com os participantes do questionário on-line, foram três motivações 

gerais para a criação do espaço maker na escola: sugestão do professor, sugestão 

da gestão ou decorrente de algum projeto que a escola já desenvolvia. Dessas 

motivações, duas delas podem se associadas com a escola municipal e a escola 

privada pesquisadas, a iniciativa dos professores e a ampliação dos projetos de 
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robótica que as escolas já desenvolviam. Mesmo sendo escolas com contextos 

diferentes, as motivações praticamente se assemelham. 

Para a implementação do espaço, a escola pública contou com parcerias de 

universidades brasileiras e estrangeiras e com o auxílio de empresas privadas que 

adotaram o projeto e montaram o espaço, a princípio em três escolas: 

COORD. B: foram criados uns três LED pra gente entender se isso, de fato, 
faz sentido dentro de uma escola. A gente tá aprendendo junto com eles 
(empresas privadas), né, porque a gente só sabe se de fato é possível quando 
a gente vê acontecendo. Senão, são só ideias [...] A ideia é compreender 
como é a utilização destes espaços, para depois ampliar o projeto para as 
demais escolas da rede, mais de 600. 

 

Na escola particular, não houve a intervenção de uma empresa para auxiliar na 

implementação do espaço, mas a escola tem uma política própria de tecnologia na 

educação de longa data, que patrocinou a participação da diretora de tecnologia e da 

coordenadora pedagógica em um curso com o professor Paulo Blikstein, que na época 

era professor na Universidade de Stanford, auxiliando nesse processo. Para isso 

também foi apontado o surgimento de um novo componente curricular, ou seja, partiu 

de uma necessidade pedagógica do Ensino Médio para a criação desse espaço:  

 
PROF. C: […] já existiam alguns espaços maker pipocando em alguns 
lugares, a gente falou: “Não, faremos o nosso, mas faremos o nosso com a 
nossa cara. Então, a gente emprestou alguns conceitos, a gente misturou 
dois grandes conceitos, um era a filosofia do Fab, onde o designer aberto é 
importante, a colaboração é importante, você participar de uma comunidade 
global de fazedores é importante e o conceito que o Paulo (Blikstein) trabalha, 
do Fab Learning [...] a diretora de tecnologia e a coordenadora pedagógica, 
foram viajar para Stanford, fizeram um curso com o Paulo (Blikstein)  e, daí, 
a gente montou não só o espaço, mas o que precede o espaço, a gente 
montou uma proposta pedagógica da inserção do espaço  na escola. Então, 
surgiu um componente curricular novo para o Ensino Médio [...] que apontou 
a construção do espaço, e não o contrário. 

 
 

Conforme se observou no comentário do PROF. C, o espaço maker foi criado 

concomitantemente com uma proposta pedagógica, em que surgiu um novo 

componente curricular. Por conseguinte, verificou-se que o currículo é um documento 

vivo e dinâmico, em constante mudança. Sacristán (2000) ainda complementa que o 

currículo é uma construção social, logo cada escola produz seu próprio currículo, 

devendo considerar ações relacionadas à sociedade, cultura, política e economia. 

Portanto, as análises serão iniciadas com a categoria Currículo. 
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5.4.1 Categoria Currículo 

Com o projeto do espaço maker implementado, há necessidade de pensar o 

currículo, se haverá avaliação, o formato e o tempo da aula, o conteúdo e uma série 

de questões curriculares, que englobam a categoria Currículo.  

É importante salientar que nas duas escolas a preocupação com a integração 

entre as tecnologias e o currículo antecede a implantação do espaço maker, ou seja, 

este começa a se instalar com essa questão, e não apenas como ideia delimitada de 

um espaço maker voltado ao desenvolvimento de competências de fazer por si 

mesmo pelo prazer de fazer, sem compromisso com a aprendizagem e o currículo. 

Na escola municipal, as aulas do espaço maker estão atreladas ao componente 

curricular denominado Currículo de Tecnologias para Aprendizagem (SÃO PAULO, 

2017a). Essas aulas são semanais, com duração de 45 minutos, destinadas ao Ensino 

Fundamental II e conduzidas por um POIE. Não há nota final, apesar da autoavaliação 

do aluno e da avaliação do professor: 

 
PROFA. A: Hoje as aulas ocorrem como disciplina, faz parte da grade de 
aulas. Sendo uma aula por semana para cada turma. Está atrelado ao 
currículo que tem como base a educação integral [...] A avaliação é feita 
continuamente na participação, elaboração, cooperação com o grupo e, ao 
finalizar o projeto, testar sua viabilidade. 

 
COORD. B: A gente tem um currículo de tecnologia, esse currículo, ele 
permite metodologias ativas, ele indica como possibilidade as metodologias 
ativas, então já visando essa questão, mas todos os alunos no ensino 
fundamental têm uma aula por semana na grade curricular, ela já tá lá, uma 
aula. E, aí, o professor utiliza essa aula para isso. Então, todos os alunos da 
escola passam por esse espaço [...] não tem nota. O Laboratório de 
Informática não avalia. Existe uma autoavaliação, existe uma avaliação do 
professor, mas não existe nota. 

 
Na escola privada, a aula da disciplina realizada no espaço maker (foco da 

análise deste estudo) é um componente curricular para o Ensino Médio chamado de 

Prática de Projeto Interdisciplinar, em que as aulas são semanais e somente alunos 

da 1.ª e 2.ª séries do Ensino Médio.44 O espaço tem vários professores de formações 

distintas e dispõe de um sistema avaliativo: 

 
PROF. C: [...] a gente tem uma aula curricular [...] para o Ensino Médio. Então, 
hoje, a gente tem 18 turmas entre 1.ª e 2.ª série, que tem uma aula de 45 

 
44 Como citado anteriormente, o espaço maker é usado também em algumas eletivas do Ensino Médio 
e com projetos de outros professores e de alunos do Cientista Aprendiz, ligados à área de Tecnologia 
ou Engenharia. 
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minutos, uma vez por semana nesse espaço. Então, se é um componente 
curricular e existe hoje no colégio a questão de provas, de recuperação, de 
avaliação de notas, tem que ser assim [...] tem a avaliação, a prova e tal, mas 
tem a avaliação processual [...] O legal é que a gente criou um time bem 
interdisciplinar de professores que dão essas aulas e a gente faz esse 
planejamento em conjunto, então a gente tem um cientista da Computação, 
que sou eu, tem um engenheiro de Produção, a gente tem um biólogo, um 
químico e um físico.  

 

Em outro momento, o PROF. C comenta que há uma rubrica para cada projeto 

e a avaliação processual leva em consideração: 

PROF. C: A atitude do aluno dentro do laboratório com relação à segurança, 
com relação ao uso de equipamentos, a atitude dele perante o grupo, se ele 
contribuiu no grupo, para a produção do grupo ou se ele desagregou, a 
organização da sala, se ele limpou, deixou tudo arrumado, a questão da 
participação dele […] do engajamento dele na atividade, então não adianta, 
às vezes, o grupo produziu, mas ele ficou, sei lá, fazendo outra coisa, estava 
no tablet, ficou lendo e não se engajou, então esse engajamento é levado em 
consideração. 

 

A COORD. D complementa que os projetos devem estar integrados ao 

componente curricular do Ensino Médio e o professor faz a mediação com os alunos: 

 
COORD. D: Tem que estar integrado com o currículo, não é de livre 
experimentação, existe uma intencionalidade pedagógica, e os professores 
vão costurando e ajudando os alunos a escolherem rotas para chegarem a 
um objetivo. 

 
A COORD. D, ao comentar sobre a intencionalidade pedagógica, lembra que o 

professor deve ter a clareza de sua intencionalidade “para saber intervir no processo 

de aprendizagem do aluno, garantindo que os conceitos utilizados, intuitivamente ou 

não, na realização do projeto sejam compreendidos, sistematizados e formalizados 

pelo aluno” (PRADO, 2005, p. 2). No entendimento de Almeida e Rodrigues (2019, p. 

150), a intencionalidade pedagógica é “composta por ações conscientes, planejadas 

e executadas conforme intenções educativas determinadas”. 

De acordo com a Figura 33, os professores e coordenadores que participaram 

do questionário on-line revelaram que a maioria tem aulas semanais (65,5%) no 

espaço maker, uma pequena parcela tem aulas quinzenais (13,8%), o que significa 

que para 79,3% dos respondentes o trabalho pedagógico no espaço maker é 

incorporado à proposta curricular das escolas, enquanto o restante forneceu respostas 

diversas: 
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Figura 33: Frequência das aulas no espaço maker 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

A inclusão da educação maker na proposta curricular das escolas de Educação 

Básica participantes da pesquisa ressalta que o currículo, além de ser construído por 

muitas mãos, direciona a função social da escola. Sacristán (2000, p. 15) esclarece: 

Quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das 
funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento 
histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação, 
numa trama institucional etc.  

 

Por conseguinte, compreende-se que o avanço da educação maker nas 

escolas, além dos interesses embutidos, está relacionado a um momento histórico e 

social, que foi a oficialização da Base Nacional Comum Curricular, publicada em 

dezembro de 2017. Dentre as dez competências gerais destaca-se a segunda, que 

apresenta elementos essenciais da educação maker: 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas (BNCC, 2017, p. 9). 

 
Durante o desenvolvimento de projetos no espaço maker, pressupõe-se que os 

alunos façam pesquisas, investiguem, elaborem e testem hipóteses, resolvam 

problemas e desafios, podendo resultar na criação de protótipos. Outras 
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competências e habilidades da BNCC podem ser exploradas no espaço maker, como 

as habilidades socioemocionais, a criticidade e a criatividade.  

No tocante ao planejamento das aulas no espaço maker, ocorreram três 

situações que se destacaram. Há professores que fazem o planejamento sozinhos 

(34,48%), enquanto há outros que constroem o planejamento das aulas com os 

professores da escola (34,48%), de forma interdisciplinar. E, por fim, há os que fazem 

com os professores da escola e com o auxílio de uma empresa especializada em 

educação maker (13,79%). 

Esses três modos de planejamento das aulas maker apresentam aspectos 

diferentes relacionados ao currículo. O professor que faz o planejamento sozinho pode 

criar projetos embasados no STEAM, por exemplo. Entretanto, o trabalho isolado no 

espaço maker sugere que pode não haver integração com as demais áreas de 

conhecimento do currículo e fica mais focado no fazer com tecnologias e outros 

materiais diversos. Para a construção de uma aprendizagem significativa pelos 

alunos, seria mais favorável que o projeto fosse construído em parceria com os 

professores das disciplinas específicas, relacionando-o com o conteúdo ensinado em 

sala de aula e que esses professores participassem das atividades nos espaços 

maker. Assim, o conhecimento passa a fazer sentido ao aluno. 

Os professores que têm a assessoria de uma empresa especializada em 

educação maker ficam aquém da integração curricular, pois geralmente essas 

empresas não conhecem o contexto de cada escola que atende e disponibiliza um 

material geral para todas. O auxílio de uma assessoria externa é adequado no caso 

de apoio à construção da proposta curricular pela escola, com a participação de 

professores de diferentes áreas de conhecimento, coordenadores pedagógicos e 

diretores.  

A interdisciplinaridade é um dos pontos centrais da educação maker. Bevan 

(2017, p. 6) salienta:  

Embora a educação maker frequentemente envolva tecnologias e, às vezes, 
integre o uso de ferramentas de alta tecnologia, como impressoras 3D, é 
principalmente um processo pedagógico, que envolve os alunos em 
atividades de criação de projetos que lhes permitam explorar ideias, 
desenvolver habilidades e a compreensão das disciplinas (e muitas vezes 
interdisciplinares), e construir uma ampla gama de disposições e capacidades 
de aprendizagem (tradução nossa).45 

 
45 “While educative Making frequently involves technologies and sometimes integrates the uses of high 
tech tools like 3-D printers, it is primarily a pedagogical approach to engaging students in design-build 
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 A árvore de palavras criada no software NVivo 12 Pro com o termo 

“interdisciplinar” sugere alguns trechos sobre o que os participantes responderam a 

respeito desse tema: 

 

Figura 34: Árvore de palavras gerada a partir da Consulta de pesquisa de texto 
“interdisciplinar”

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

Na escola privada observada, os professores do espaço maker têm uma 

formação multidisciplinar e, assim, iniciam o planejamento entre eles, levando em 

consideração os objetivos, as habilidades e as estratégias. O planejamento do projeto 

interdisciplinar, por sua vez, é feito com todos os professores da série:  

COORD. D: O planejamento do projeto interdisciplinar é feito com todos os 
professores da série, então é uma coisa que a gente faz […] algumas 
reuniões ao longo do ano com 12 componentes curriculares, tem até 
Educação Física no planejamento para tentar concluir esse grande projeto 
(Fragmentos do discurso da Figura 34, sublinhado na cor vermelha). 

 

Essa possibilidade é aberta pelo projeto pedagógico da escola e pela criação 

de espaço para o trabalho coletivo, que também existe na escola pública. Entretanto, 

com relação à rede municipal, a COORD. B comenta a dificuldade de um professor 

criar um projeto interdisciplinar com outro colega, já que não consegue compreender 

que cada um fará a sua parte acerca do conteúdo curricular:  

 
activities that allow them to explore ideas, develop skills and understanding within particular (and often 
interdisciplinary) disciplines, and build a wide range of learning dispositions and capacities.” 
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COORD. B: A gente fala muito de interdisciplinaridade, mas as pessoas 
(professores) não conseguem olhar para o interdisciplinar e entender que eu 
posso trabalhar com você (professor) num projeto, mesmo quando eu 
trabalho no projeto, você trabalha na sua caixinha que eu trabalho a minha, 
eles não conseguem olhar para esse todo (Fragmentos do discurso da Figura 
34, sublinhado na cor azul). 

 

Pela entrevista cedida pela PROFA. A da escola municipal, foi possível 

perceber que, durante a produção dos projetos no espaço maker investigado, os 

alunos utilizaram conceitos de outras disciplinas, como Matemática, Ciências, entre 

outras. Entretanto, o que foi aprendido no espaço maker a professora não soube dizer 

se foi integrado nas atividades desenvolvidas na sala de aula: 

PROFA. A: O inverso eu pude ver, porque conceitos de Matemática, 
conceitos de Ciência, conteúdo de História, eles tiveram que aplicar em 
algumas atividades [...] os conceitos estão implícitos muitas vezes [...] ao 
pesquisar um projeto faz-se necessário conhecer, por exemplo, conceitos de 
Física, de Matemática para realizar atividades na prática como a robótica e 
eletrônica. 

 
Diante dos relatos da COORD. B e da PROFA. A, a interdisciplinaridade é 

pouco concretizada no espaço maker da escola. Assim, deve-se considerar que é um 

ambiente novo com uma abordagem pedagógica diferenciada da sala de aula, 

baseada em projetos, experimentação, protagonismo do aluno, entre outras 

características. De tal modo, é preciso ressaltar que as TDIC também eram usadas 

em projetos pontuais na escola. 

Com isso, torna-se necessário enfatizar que, se, anteriormente, as tecnologias 

eram usadas de modo isolado, sem a integração entre os professores e se não 

estavam incorporadas às práticas pedagógicas, essa cultura possivelmente tende a 

se refletir no espaço maker ou é possível que a criação dessa cultura seja incentivada 

pela proposta curricular da rede municipal. 

Um participante do questionário on-line (P16) ressalta que os projetos 

interdisciplinares só acontecem quando há uma cobrança da direção, logo, a 

interdisciplinaridade ainda não faz parte da cultura dessa escola em que P16 atua e 

não acontece naturalmente, assim como a educação maker, não está integrada ao 

currículo: 

P16: Quando o espaço é montado e a direção pede que todos usem, e cobra 
pelo uso e por projetos interdisciplinares isso acontece de formas inusitadas 
e que contribuem muito para os alunos. Quando a direção da escola não 
cobra por este tipo de resultado, o espaço é apenas mais uma “aula” 
desconectada das outras [...] algo solto [...] quase uma aula de recreação 
para os alunos. 
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Tanto a promoção da integração das TDIC quanto a integração de premissas 

do Movimento Maker ao currículo (GAVASSA, 2020) demandam mudanças na 

estrutura, dinâmica, tempo e espaço da escola, assim como a formação continuada 

dos professores e uma educação baseada em resolução de problemas, com temas 

geradores ou projetos (ALMEIDA; VALENTE, 2011). E anuncia a criação de uma nova 

cultura que começa a ser chamada de educação maker (BEVAN, 2017; RYOO; 

BARTON, 2018). 

Na escola privada, o PROF. C comenta que há uma intencionalidade de áreas 

que espera que os alunos compreendam durante a realização de um projeto. Já a 

COORD. D menciona sobre as competências da BNCC que devem ser levadas em 

consideração:  

PROF. C: Não existe uma intencionalidade de conceito, mas existe uma 
intencionalidade de áreas do que se espera, então a gente cutuca até sair o 
que a gente espera que saia, a gente questiona, então não são todos os 
grupos que passam por experiências semelhantes. Esse, na verdade, eu 
acho que é o grande desafio, a gente precisa garantir que, minimamente, eles 
tenham conceitos trabalhados em todos os projetos, mas, para isso, a gente 
tem que oportunizar que vários projetos aconteçam de forma simultânea. 
Muito acontece na comunicação do outro, então, na hora de eu apresentar o 
meu projeto, eu falo do conceito e, aí, o outro fala… então é pra isso que 
serve.  

 
COORD. D: a gente tá olhando também para as dez competências gerais da 
Base: o conhecimento, a cultura digital, tudo isso […] o conceito de Física, 
ele é o pano de fundo, ali eu vou trabalhar as dez competências gerais, esse 
é o espaço, porque aulas de Física, aulas de Química e aulas de Biologia eles 
(alunos) já têm. O que que ele faz lá de diferente? A ideia dos professores é 
propor situações que ele (aluno) reflita onde o conceito que ele viu lá na sala 
é aplicado ali conforme eles vão procurando os desafios para serem 
resolvidos. Então, quando os professores fazem o planejamento, é colocado 
ali qual a competência, qual a habilidade que está sendo trabalhada, então 
está na intenção do professor e o conteúdo conceitual, ele vai surgindo de 
acordo com os caminhos que os alunos vão escolhendo. 

 
Faz-se necessário assinalar que as dez competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular citadas pela COORD. D devem ser desenvolvidas ao longo da 

Educação Básica, com a articulação da construção de conhecimentos, do 

desenvolvimento de habilidades e da formação de atitudes e valores, nos termos da 

LDB.46 São elas:  

1. Conhecimento. 

2. Pensamento científico, crítico e criativo. 

 
46 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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3. Repertório cultural. 

4. Comunicação. 

5. Cultura digital. 

6. Trabalho e projeto de vida. 

7. Argumentação. 

8. Autoconhecimento e autocuidado. 

9. Empatia e cooperação. 

10. Responsabilidade e cidadania. 

 É possível trabalhar com essas competências no espaço maker por meio do 

trabalho em grupo, em que os alunos podem desenvolver a empatia e a cooperação; 

durante o processo da elaboração do projeto até a criação do protótipo, o professor 

pode explorar o pensamento científico, crítico e criativo dos estudantes, levando em 

conta o repertório cultural de cada um; o erro de um projeto pode ser trabalhado em 

direção ao autoconhecimento do aluno; é possível a construção de projetos que visam 

a responsabilidade e a cidadania, enfim, é podem ser trabalhadas as competências 

de diversas formas no espaço maker e o professor é o mediador para tanto. 

Como uma forma de resumir a categoria Currículo, foi realizada a árvore de 

relações com o termo Currículo, conforme Figura 35:  
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Figura 35: Árvore de palavras com o termo Currículo 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

A análise da árvore revela elementos sobre o currículo e o Movimento Maker, 

exemplificado nos trechos selecionados: 

[...] espaço pra gente mexer no currículo, organizar o espaço, adquirir 
equipamentos [...] (Fragmentos do discurso da Figura 35, sublinhado na cor 
verde). 
 
[...] conjunto de desafios: construir o currículo transversal, a gente quer de [...] 
(Fragmentos do discurso da Figura 35, sublinhado na cor vermelha). 
 
[...] financeira, dificuldade em adequar o currículo (programação, 
ferramentas, impressora 3D, etc [...] (Fragmentos do discurso da Figura 35, 
sublinhado na cor roxo). 
 
[...] uma porta para transformar o currículo, maior autonomia, tanto para 
alunos [...] (Fragmentos do discurso da Figura 35, sublinhado na cor azul). 
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[...] demanda crescente. Incialmente construímos um currículo, ele permite 
metodologias ativas, ele [...] (Fragmentos do discurso da Figura 35, 
sublinhado na cor laranja). 
 
 

Nos trechos destacados, pode-se presumir que o currículo da educação maker 

traz desafios, sejam de natureza curriculares ou de adequação dos espaços. A aula 

não é apenas de experimentação, mas exige um currículo transversal, podendo se 

apoiar em projetos com uso de programação, ferramentas e impressora 3D e 

permitindo metodologias ativas com mais autonomia para os alunos. 

Além desses elementos, a categoria Currículo levantou outros pontos 

anunciadores de que as aulas maker são um componente curricular das escolas e 

muitos projetos são integrados com o currículo. Muitos princípios da educação maker 

estão interligados às competências da BNCC. 

As aulas realizadas geralmente são semanais ou quinzenais. Sobre a 

avaliação, há na escola privada (uma rubrica para cada projeto e avaliação 

processual), mas ainda não há uma avaliação formal na escola municipal. 

A interdisciplinaridade nos projetos ainda não acontece em todas as escolas. A 

maioria dos professores faz o planejamento sozinha, ou seja, na concepção dos 

projetos há a intenção de que se realizem interdisciplinarmente, mas a concretização 

na prática pedagógica é feita apenas pelo professor maker, que, em geral, trabalha 

de forma isolada das demais atividades da sala de aula. A minoria dos respondentes 

comentou que tem uma assessoria externa, e auxilia no planejamento e poucos 

professores relataram que conseguem fazer o planejamento em conjunto com os 

professores de outras disciplinas. 

Em sua maioria, os projetos têm uma intencionalidade pedagógica, sendo o 

professor maker mediador do processo. É evidenciado na categoria Currículo, que as 

aulas makers fazem parte do currículo e devem estar integradas ao componente 

curricular, assim como contemplar as competências e habilidades da BNCC. Contudo, 

a interdisciplinaridade é vista como um desafio, que por ora não está concretizada no 

cotidiano escolar. Ademais, a educação maker vai além da experimentação e exige 

um currículo transversal. 

No próximo tópico se analisa a categoria Projeto. 
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5.4.2 Categoria Projeto 

A categoria Projeto surgiu após a análise das nuvens de palavras e de uma 

leitura detalhada das entrevistas, em que se observou sua relevância para os 

educadores participantes desta pesquisa. Neste tópico, serão enfatizadas a diferença 

entre projeto e Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou Project-Based Learning 

(PBL), bem como algumas características desse elemento essencial na educação 

maker. 

O trabalho baseado em projeto é uma das características do Movimento Maker 

na educação. Assim, como todos os educadores desta pesquisa, também trabalham 

com projetos em seus espaços makers: 

P6: Os projetos makers nascem a partir de demandas com os professores 
polivalentes e/ou especialistas para dar conta de conteúdos e/ou projetos 
específicos. 
 
P9: Meios de produzir projetos atrelados às necessidades do cotidiano. 
 
P11: Tentamos um projeto anual. Foi muito difícil para os alunos manter 
interesse. Esse ano nós vamos tentar projetos semestrais. 

 
Barbosa e Moura (2013) ressaltam que a ideia de trabalhar com projetos como 

recurso pedagógico surge no final do século XIX, a partir das ideias de Dewey, em 

1897, enquanto o trabalho com a Metodologia de Projetos (MP) é datado no final do 

século XVII na Itália, sob a perspectiva de ensino profissionalizante, especialmente na 

área da arquitetura. 

Os autores definem o projeto como empreendimento finito, que, além de nascer 

de um problema, pode surgir de uma necessidade, oportunidade ou interesse de uma 

pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização, e que a tipologia do projeto pode 

ser do tipo intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino e aprendizagem. 

No campo educacional, Almeida (2005, p. 61) lembra que a aprendizagem por 

projetos  

[...] ocorre a partir de uma questão, cuja resolução exige a interação e 
articulação entre conhecimentos de distintas áreas, conexões estas que se 
estabelecem a partir dos conhecimentos cotidianos dos alunos, suas 
expectativas, desejos e interesses mobilizados na construção de 
conhecimentos científicos.  
 

A questão de um projeto pode estar relacionada com a investigação de 

problemáticas e situações de realidade. O projeto deve ter uma intencionalidade 

pedagógica e um plano flexível e aberto ao imprevisível, pois não existem regras ou 

procedimentos padronizados. Almeida (2005) ainda realça que, para a aprendizagem 
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ser significativa aos alunos, o projeto tem que ser desafiador, ter algo novo e que 

desperte a curiosidade, pois, se for algo complexo ou que já saibam, os alunos podem 

ficar desmotivados. Logo, os desafios dos projetos devem estar dentro da ZDP dos 

alunos. 

Durante o desenvolvimento de um projeto no espaço maker, o professor, 

mediador do processo, atua na ZDP dos alunos (VYGOTSKY, 2010) o tempo todo, 

pois instiga os alunos a refletirem, por meio de perguntas, dando informações, 

sugerindo materiais, formulando hipóteses. 

Em algumas literaturas sobre educação maker é apresentada a metodologia 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou Project-Based Learning (PBL), que visa 

o desenvolvimento de um projeto ou produto, por meio de tarefas e desafios. De 

acordo com Moran ([s.d.], p. 10): 

É uma metodologia de aprendizagem em que os alunos se envolvem com 
tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que 
também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. No processo, eles 
lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e 
em equipe. 
 

As características de um projeto e da ABP apresentam várias semelhanças. 

Entretanto, Bender (2014) indica que nem todos os projetos realizados em sala de 

aula são ABP, pois há inúmeros componentes ou tipos específicos de atividades para 

que seja considerado um projeto ABP, por exemplo: o projeto deve ser significativo 

para os alunos e envolvê-los na resolução do problema, ter uma questão motivadora 

e estar focada em cenários do mundo real e os professores trabalham em colaboração 

com os alunos. E complementa que as tarefas da ABP geralmente incluem essas 

fases: 

• Fazer brainstorming sobre as possíveis soluções. 
• Identificar uma série específica de tópicos para ajudar a coletar informações. 
• Dividir responsabilidades sobre o recolhimento de informações. 
• Desenvolver uma linha do tempo para o recolhimento de informações. 
• Pesquisar por informações sobre o problema ou a questão. 
• Sintetizar os dados coletados. 
• Tomar decisões cooperativamente sobre como prosseguir a partir desse 
ponto. 
• Determinar quais informações adicionais podem ser essenciais. 
• Desenvolver um produto, ou múltiplos produtos ou artefatos, que permitam 
que os estudantes comuniquem os resultados de seu trabalho (BENDER, 
2014, p. 24). 
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O PROF. C da escola particular ainda complementa que o planejamento de um 

projeto não é somente levantar um problema, mas há vários conceitos que devem ser 

desenvolvidos consequentemente:  

PROF. C: Então, quando a gente planeja, a gente fala assim: “Bom, a gente 
quer que os alunos, por exemplo, trabalhem o olhar empático sobre para 
quem que ele vai desenvolver determinado produto”. Então, esse é o nosso 
objetivo, o que que a gente vai fazer? A gente pensa em um projeto que 
desenvolva isso. Mas só o projeto […] a gente não quer gerar lixo, […], uma 
série de conceitos que entram aí, a gente vai trabalhando de trás para frente, 
até a hora que a gente fala: “Então vamos fazer essa ação x”.  

 
Ao longo das entrevistas, os professores das escolas municipal e particular, 

assim como do questionário on-line, compartilharam alguns projetos realizados em 

seus espaços makers: 

P8: Eles gostam muito de fazer projetos utilizando a Rube Goldberg 

Machine47. 
 
PROF. C: […] a gente tem desde um aluno que tá projetando uma maneira 
de coletar energia da coluna de água de prédios, então ele tá construindo um 
protótipo hidráulico com canos e essas coisas, até um aluno que tá testando 
uma turbina eólica para aproveitar a energia desperdiçada pelo túnel de vento 
dos carros que passam nos túneis. Também precisa modelar 3D, prototipar, 
testar, coletar dados, então esses projetos de Cientista Aprendiz a gente 
prioriza que aconteça no espaço (maker).  

 
PROFA. A: [...] o projeto de robótica com os alunos de TCA, que fizeram o 
Trabalho de Ciclo Autoral, eles fizeram uma garra hidráulica e eles utilizaram 
o tema “como a robótica pode contribuir para educação”, e, mediante este 
tema, eles construíram essa garra de madeira utilizando seringas e madeiras 
para estarem confeccionando este projeto e foi muito legal porque o TCA 
deles foi apresentado na escola e depois a gente foi apresentar na Feira de 
Tecnologia, que aconteceu no Anhembi em novembro. Foi muito legal, muito 
bacana. Também os alunos do contraturno que fizeram o projeto robótica 
desenvolveram algumas atividades utilizando a ferramenta Makey Makey 
com Scratch e eles fizeram diversos projetos, como um piano, como Just 
Dance. Então essas atividades tiveram, assim, uma repercussão um pouco 
maior. Mas os projetos realizados em sala também foram muito bacanas, 
inclusive duas alunas concluíram o trabalho de um robô e elas acabaram 
apresentando na Feira esse robô, movido por um aplicativo. Esse robô tinha 
sensor, sensor de distância, sensor de linha, então esse robô era controlado 
pelo celular, então foi um trabalho desenvolvido em sala de aula e que elas 
puderam apresentar na Feira de Tecnologia e que teve uma repercussão bem 
bacana. 

 
Os projetos relatados brevemente pelos professores durante a pesquisa 

apresentam desde o desenvolvimento mais simples e outros mais complexos, que 

envolvem uma metodologia como a ABP.  

 
47 A Máquina de Rube Goldberg é um mecanismo que usa reação em cadeia. 
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O projeto da máquina de Rube Goldberg trabalha com o desenvolvimento da 

criatividade, com o uso de diferentes materiais para a concretização da reação em 

cadeia, um conceito das disciplinas de Física e Química. Outro projeto é a garra 

hidráulica controlada por seringas comentada pela PROFA.A, que é um protótipo que 

utiliza os princípios do braço mecânico, com o auxílio de mecanismos hidráulicos, 

enquanto os projetos do piano e do robô trabalham com a programação. Esses são 

exemplos de projetos que visam a construção de um protótipo para a aprendizagem 

de um conceito ou da própria programação, dentro de um número de aulas 

determinadas pelo professor. Logo, são projetos da tipologia ensino e aprendizagem. 

Por sua vez, os projetos comentados pelo PROF. C, do protótipo hidráulico e 

da turbina eólica, são projetos que envolvem uma metodologia de trabalho, com várias 

fases, tem um problema do mundo real a ser solucionado e o desenvolvimento de 

produtos ou artefatos. 

Independentemente do tipo, os projetos apresentaram indícios de que foram 

desafiadores, tinham um problema a ser resolvido (alguns envolviam questões sociais, 

outros somente desafios) e pareceram ser significativos aos alunos. 

Para finalizar a categoria Projeto, foi criada a árvore de relação de palavras no 

software NVivo 12 Pro, em que se pode destacar uma série de elementos: 

[...] investiu. Planejamento e gerenciamento do projeto deles contribuiu para 
as aprendizagens [...] (Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado na 
cor roxo). 
 
[...] professores e fomos construir esse projeto interdisciplinar, é feito com 
todos [...] (Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado na cor rosa). 
 
[...] madeiras para estarem confeccionando este projeto e foi muito legal [...] 
(Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado na cor marrom). 
 
[...] do contraturno que fizeram o projeto robótica, desenvolveram algumas 
atividades utilizando [...] (Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado 
na cor amarela). 
 
[...] participação de cada aluno naquele projeto, ele partiu de uma 
colaboração [...] (Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado na cor 
azul-escuro). 
 
[...] ser aula e não um projeto extra. São desafios que vão [...] (Fragmentos 
do discurso da Figura 36, sublinhado na cor cinza). 
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Figura 36: Árvore de palavras com o termo Projeto 

 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 
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De forma sucinta, pode-se salientar que os projetos desenvolvidos no espaço 

maker são desafios diversificados, do protótipo com madeira à programação, que 

tendem a uma construção interdisciplinar, com a participação ativa e colaborativa dos 

alunos, contribuindo para o processo de aprendizagem. Alguns projetos podem trazer 

motivação aos alunos: 

 
P6: [...] alunos que começaram desmotivados o ano letivo mudaram quando 
viram seu projeto finalizado usando realidade aumentada após a criação dos 
próprios personagens [...] (Fragmentos do discurso da Figura 36, sublinhado 
na cor vermelha). 

 
A motivação pode ser ampliada quando a ideia do projeto parte do interesse 

dos próprios alunos, tornando-os protagonistas: 

COORD. B: [...] naquele espaço. Então, esse primeiro projeto partiu deles, 
também. Era uma ideia de uma pessoa que juntou com um grupo e levou isso 
para os professores. Então isso fez uma diferença grande [...] (Fragmentos 
do discurso da Figura 36, sublinhado na cor azul-claro). 
 

Os resultados encontrados na categoria Projetos revelam que o projeto é 

essencialmente a forma de trabalho no espaço maker das escolas de Educação 

Básica. O projeto como recurso pedagógico surgiu das ideias de Dewey. 

O projeto surge de uma necessidade, oportunidade ou interesse e deve ter uma 

intencionalidade pedagógica, com um caráter desafiador, pois, dessa forma, o 

professor, que é um mediador, atua na ZDP dos alunos. 

A metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou Project-Based 

Learning (PBL), além de apresentar as características do projeto, tem o objetivo de 

desenvolver um projeto ou produto que tenha ligação com o mundo real. Tanto o 

projeto como a ABP embasam o interesse e a participação ativa dos alunos, assim 

como o desenvolvimento da colaboração. 

Logo, o projeto é a forma de trabalho mais comum na educação maker, que 

incorpora os conhecimentos prévios e interesses dos alunos relacionados à 

investigação de problemas e situações reais de forma desafiadora. Porém, os projetos 

ficam delimitados aos espaços makers e não se integram com as atividades 

disciplinares. 

 

5.4.3 Categoria Professor 

Nessa categoria, o elemento central a ser analisado é a formação de 

professores para o espaço maker.  
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A formação dos professores sobre e para o espaço maker na escola municipal 

ocorreu após a inauguração do espaço e com um dos parceiros (empresa privada) 

que ajudaram a montar o espaço. Foram cinco encontros de 20 horas para 

demonstrações de projetos e de aulas e para ensinar o uso das máquinas e 

ferramentas de um espaço maker. 

Também houve outra formação para todos os professores da escola de 20 

horas sobre o currículo de Tecnologia, logo, o professor do espaço maker teve uma 

formação de 40 horas. Entretanto, a professora do espaço (PROFA. A) ainda 

considera insuficiente e espera que haja mais ações de formação. 

De acordo com a coordenadora de tecnologia da rede municipal, no início de 

2019, todos os professores da escola receberam formação de 20 horas. Apesar de 

todas as formações, os outros professores da escola não buscam parceria para a 

realização de projetos no LED: 

COORD. B: [...] a formação precisa evidenciar para o professor essas 
possibilidades. E é essa a discussão. Então, na formação dos professores, a 
gente sempre faz mão na massa, mesmo [...] E a gente trabalhou o que era 
o maker com eles (professores) e para desmitificar que maker é só compra 
de ferramenta digital, né?  

 

A formação mão na massa, com base na experimentação e no aprender 

fazendo, auxilia o professor a compreender as potencialidades pedagógicas dos 

recursos e as possibilidades de um espaço maker para posteriormente desenvolver 

atividades e parcerias com o professor maker. Ribeiro (2016, p. 93) complementa que 

“é importante investir na formação de professores continuada em formato mais criativo 

e inovador, não apenas nos conteúdos, mas também na sua concepção de exploração 

curricular e no seu planejamento operacional (metodologias, ambiente de curso etc.)”. 

Entretanto, em uma fala da PROFA. A, ela diz que o espaço maker é restrito às 

aulas do LED. Talvez haja um equívoco de interpretação dela, que afeta a realização 

de aulas com outros professores. Por conseguinte, há uma ambiguidade entre a fala 

da professora responsável pelo espaço e pela fala da coordenadora da rede, que 

propõe que o local seja usado por todos os professores da escola, em conjunto: 

 
PROFA. A: Não, esse espaço é restrito às aulas da sala LED. Nenhum outro 
professor tem acesso a esse espaço, a não ser em aula compartilhada e a 
nossa ideia é que [...] a quantidade de aulas compartilhadas seja ampliada 
para que projetos possam ser desenvolvidos em conjunto com os professores 
de diversas áreas. 
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Ainda segundo a COORD. B, é preciso outra formação para trabalhar o olhar 

mediador do professor para assim fazer com que o aluno compreenda sua 

aprendizagem em um projeto e se conscientize de que a aula maker não é apenas um 

momento de brincadeira: 

 
COORD. B: [...] o aluno sai fazendo e ele gosta de fazer, só que ele precisa 
entender por que que ele tá fazendo, porque, senão, não faz sentido. Essa 
formação, essa aprendizagem de incentivo é necessária [...] Tudo que você 
faz tem uma intenção. Mesmo que seja só lúdica, mas ele precisa entender: 
nesse momento é só lúdico. Mas, aí, a partir do lúdico, eu tô inserindo outras 
coisas. E é na hora que eu começo a inserir outras coisas, ele tem que ter 
consciência disso. 

 
No espaço maker, a função do professor deixa de ser exclusivamente daquele 

que ensina e passa a ser de mediador ou facilitador, que aprende com os alunos, 

incentiva-os a refletir, criar hipóteses, desenvolver a criticidade e a dialocidade para 

transformar a si mesmo e o mundo (FREIRE, 2011). Almeida (2005, p. 73) ainda 

complementa: 

O professor atua como mediador, facilitador, incentivador, desafiador, 
investigador do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem 
individual e grupal. Ao mesmo tempo em que exerce sua autoria, o professor 
deve ser um parceiro do aluno, o professor deve respeitar o estilo de trabalho, 
a coautoria e os caminhos adotados em seu processo evolutivo. Os alunos 
constroem o conhecimento por meio da exploração, da navegação, da 
comunicação, da troca, da representação, da criação/recriação, organização/ 
reorganização, ligação/religação, transformação e elaboração/reelaboração. 
 

Portanto, o professor tem papel fundamental no espaço maker, pois, sem sua 

mediação, os alunos enfrentam dificuldade para construir o conhecimento e a 

atividade fica somente no campo da brincadeira, como observou a COORD. B. Porém, 

não é suficiente somente formar esse professor, é preciso criar políticas que viabilizem 

o trabalho conjunto entre o professor e o POIE no espaço maker. 

O conceito de formação apresenta diferentes enfoques, mas geralmente está 

relacionada ao desenvolvimento pessoal ou profissional. A formação de educadores  

[...] refere-se a uma atividade educativa entre educadores no exercício de 
suas funções, os quais têm efetiva participação nas ações de formação, 
contribuem com suas crenças, valores, experiências, competências, 
potencialidades e representações. Assim, uma ação de formação 
corresponde a um conjunto de interações entre formadores e formandos em 
conexão com o contexto e com teorias educacionais, com a intencionalidade 
de mudança e inovação (ALMEIDA, 2004, p. 84). 

 

A formação dos professores realizada ao longo da atuação docente, além de 

auxiliar no desenvolvimento profissional, deve estar relacionada ao contexto de sua 
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realidade. Freire (2011, p. 43) lembra “que na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. Para Imbernón (2011, 

p. 41), “o processo de formação deve adotar os professores de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores”.  

Desse modo, o professor se encontra num processo reflexivo constante, 

transformando e dando um novo sentido à sua prática pedagógica, de acordo com a 

realidade atual, embasado em novas tecnologias, métodos de ensino, mudanças de 

sistemas educacionais, entre outros aspectos. Freire (2011, p. 17) ainda complementa 

que é preciso refletir sobre sua prática de forma crítica para superar o saber ingênuo 

e, consequentemente, melhorar sua próxima prática: “a prática docente crítica, 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer”. 

Na escola privada, o PROF. C não recebeu nenhuma formação específica da 

escola (que tem uma cultura de tecnologia há mais de 20 anos) ou de alguma empresa 

privada, pois sua formação inicial é em Computação. No entanto, o trabalho com as 

diferentes áreas está em construção e os professores makers fazem ações de 

formação com os outros professores da escola.  

PROF. C: Desde 2011, 2012 quando começou a surgir o Arduino e as 
plataformas de prototipação eletrônica foi algo que sempre me chamou 
atenção, computação física, você… porque eu vim da área de Computação, 
você conseguir fazer a computação interagir com coisas sempre foi uma 
pegada que eu gostei muito de trabalhar e aquilo lá me puxou para outras 
disciplinas que eu precisava integrar. Mas, enfim, naquela época, nem 
pensava em espaço maker, eu tinha todos os laboratórios do mundo, eu tinha 
laboratório de marcenaria, eu tinha o laboratório de metais, eu tinha o 
laboratório de um monte de coisas à disposição…    
Em 2013, eu fui fazer uma viagem para conhecer algumas escolas 
americanas. Fui ver um monte de coisas, da costa leste a costa oeste e sem 
querer [...] eu vejo uma sala que tá escrito Fab Lab School. [...] e estava lá o 
Paulo Blikstein [...]. Daí, a gente conversou um pouco na época: “É um 
conceito que faz todo sentido para cá”, e eu comecei a colar nesse movimento 
Fab, fui aí em algumas convenções do Fab Foundation e falei assim: é esse 
o conceito que eu queria trazer para um espaço maker. Então, na verdade, 
eu não tive uma formação para isso, mas eu estudei bastante para poder criar 
a concepção do espaço. 

 
Diante da experiência do PROF. C, ele e os outros professores do espaço 

maker realizam a formação, seja formal ou informal, dos outros professores da escola: 

PROF. C: A gente tem promovido algumas ações de formação internas [...] 
eu acho que depois de um tempo já pilotando o espaço, a gente tem um 
pouquinho de know-how, que a gente consegue passar para os outros 
professores e o mais importante é apresentar não só espaço, mas apresentar 
concepção [...] E quando ele entende essa concepção, ele muda um pouco: 
opa, não é só chegar lá e fazer um passo a passo, alguma coisa assim. A 
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gente tem feito formações internas, a gente tem promovido. Haverá datas nas 
reuniões pedagógicas onde a coordenação pedagógica libera os professores 
que quiserem fazer uma boa formação maker.  
E tem também os espaços de formação que não são formais, mas que são, 
pra mim, os mais valiosos. Por exemplo, a professora de Inglês quer fazer um 
projeto lá e, daí, senta comigo: “O que a gente pode fazer lá?”, daí você vai 
explicando, vai construindo aquilo junto, é um momento de formação, ela tá 
se apropriando daquilo tudo. 

 
O PROF. C apresenta outro exemplo de formação no espaço maker durante a 

construção de um projeto, que surgiu a partir de uma necessidade de uma professora 

da escola: 

 
PROF. C: A gente teve uma professora de Fundamental I, 3.º ano, ela quis 
fazer um projeto lá (no espaço maker). A gente sentou, como a gente faz com 
todos os professores, e fomos construir esse projeto juntos: “Olha, assim é 
legal, assim não é legal”, e a gente tem uma filosofia que é assim, a gente 
não vai fazer nada por ninguém, não é um lugar onde você vai lá e 
encomenda alguma coisa. Você quer fazer isso daqui? Eu te ensino a fazer. 
Então, ela precisava vetorizar uns desenhos pra depois fazer corte a laser e 
tal. “Te ensino a fazer”, ela ia lá toda manhã um pouquinho do tempo, ia lá e 
fazia e mandava corte a laser… aquilo lá, sei lá, fundiu com o DNA dela e ela 
começou a trazer isso para a prática do dia a dia dela [...] Assim como ela, 
tiveram outras lá do infantil. É muito legal.   

 

Quando o PROF. C reforça em seu discurso que o espaço maker não é um 

local de encomendas, refere-se a um exemplo que acontece em várias escolas. Como 

o espaço maker tem várias máquinas da fabricação digital, como impressora 3D, 

cortadora a laser e fresadora, que realizam procedimentos em massa, com muito mais 

rapidez e perfeição do que o trabalho manual, como corte e gravação, por exemplo, 

muitos professores acham que o espaço é apenas para fazer encomendas de 

produtos ou materiais para suas atividades pedagógicas, em vez de conhecerem as 

potencialidades do espaço e aprenderem como funciona o maquinário, que, 

dependendo da proposta do trabalho, os próprios alunos podem colaborar. Logo, 

quando o PROF. C diz que ensina a professora a vetorizar os desenhos e mandá-los 

para a cortadora, ele transforma esse momento em uma formação em serviço. 

Ainda nesse sentido, Blikstein (2013) denomina de “síndrome do chaveirinho”, 

quando as atividades no espaço maker estão relacionadas com a fabricação de 

projetos já existentes, ou seja, basta pegar um arquivo pronto na internet de algum 

objeto e reproduzir em alguma máquina de fabricação, resultando em produtos e 

objetos atraentes, como a impressão de chaveiros na impressora 3D, porém sem 

nenhum esforço intelectual por parte do aluno. Blikstein (2013) ainda ressalta que 
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esse tipo de projeto, simples e com pouca dedicação do aluno, deve ser evitado, pois 

não há um desafio construtivo complexo ou uma reflexão e, consequentemente, 

nenhum processo de aprendizagem.  

Os participantes do questionário on-line também compartilharam se receberam 

formação para atuar no espaço maker, e a maioria afirmou que não teve formação 

(58,6%), enquanto 41,4% deles mencionaram que tiveram algum tipo de formação, 

conforme mostra a Figura 37:  

 

Figura 37:Formação dos professores para o espaço maker 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 
Os participantes que quiseram comentar este tópico relataram processos de 

formações diversificadas, desde experiência acadêmica e profissional até formação 

com as empresas parceiras da escola, conforme descrito nos depoimentos a seguir: 

P8: Na empresa. 
 
P9: Fiz curso técnico, concomitante com Ensino Médio, o que considero 
essencial no perfil maker. 
 
P11: Eu me formei com alguns cursos e autodidata (livros etc.). Também, 
reuniões com coordenação. 

  
P13: Trabalhei durante 20 anos em uma maquetaria. 
 
P14: Participação na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. 
 
P19: Mestrado e Doutorado em Educação e Especialização em 
Neurociências. 

 
P22: Participei de oficinas no Fab Lab Livre Heliópolis e Jockey Club. 
 
P23: Em um laboratório de tecnologias na Universidade Tecnológica de 
Eindhoven durante um ano. 
 
P24: Formação on-line da instituição maker parceira da escola. 
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P25: Cursos, treinamento com empresas parceiras etc. 
 
P27: Durante minha formação acadêmica participei de um grupo de pesquisa 
que implantou um Fab Fab na universidade e recebi, portanto, treinamento 
sobre todas as tecnologias. 

 
Diante das respostas daqueles que quiseram detalhar sua formação para o 

espaço maker, acredita-se que aqueles que não receberam formação inicial e 

continuada (a maioria dos respondentes) tinham uma experiência geral do contexto 

maker, e a formação “mão na massa” foi realizada no dia a dia durante as aulas, os 

erros e acertos dos projetos, com pesquisas de fontes e materiais na internet e com 

grupos relacionados ao Movimento Maker em redes sociais, por exemplo. Isso supõe 

também que muitos desses educadores podem atuar como se estivesse em uma sala 

de aula tradicional, o que contradiz a proposta de uma educação maker, baseada em 

uma abordagem pedagógica construcionista. 

Além da formação, é possível destacar outro aspecto, a mudança da atuação 

do professor ao desenvolver em sua prática diversas metodologias, a postura de se 

tornar um mediador e as possibilidades pedagógicas de experiências práticas que 

facilitam o processo de aprendizagem dos alunos. De acordo com o PROF. C:  

 
PROF. C: Eu vejo também uma mudança nos professores, o professor que 
dá uma aula no espaço maker, o mesmo professor que dá uma aula no maker 
e na sala de aula, ele muda, ele não consegue mais dar aula do mesmo jeito. 
Isso é muito legal. Eu gostaria que todos os professores tivessem a 
experiência de passar por esse espaço, sabe? É uma formação em serviço, 
o professor vai mudando [...]. 

 
O espaço maker tem características que o diferenciam da sala de aula 

tradicional, como a organização física que visa o trabalho colaborativo entre os 

grupos, trabalho desenvolvido em projetos e desafios, com muitas atividades práticas 

e de experimentação, que estimulam a criatividade e a resolução de problemas, e o 

professor tem o papel de mediador, enquanto o aluno é protagonista, entre outros 

fatores. Contudo, o próprio espaço torna-se convidativo a mudanças por ser um local 

inusitado do restante dos ambientes escolares. 

Para finalizar a categoria Professor, foi criada a árvore de palavras com o termo 

Professores: 
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Figura 38: Árvore de palavras com o termo Professores 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 
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Na árvore, podem-se destacar algumas relações. A formação de professores é 

considerada um desafio: 

COORD. D: [...] Formação de professores é um desafio assim… Da escola 
como um todo [...] (Fragmentos do discurso da Figura 38, sublinhado na cor 
amarela). 
 
P21: [...] A principal dificuldade foi a formação dos professores para adequar 
o planejamento aos conteúdos e se tornarem makers [...] (Fragmentos do 
discurso da Figura 38, sublinhado na cor roxa). 
 

Em algumas escolas, a parceria interdisciplinar acontece e em outras ainda 

não, especialmente por ser um espaço novo na escola: 

 

PROF. C: [...] procuramos realizar atividades em parceria com os demais 
anos, nossos professores que atuam no maker identificam oportunidades no 
cotidiano para ampliar o uso para além das aulas (Fragmentos do discurso 
da Figura 38, sublinhado na cor azul-escuro). 
 
P6: Alunos mais autônomos e professores integrando as diversas disciplinas 
(Fragmentos do discurso da Figura 38, sublinhado na cor azul-claro). 
 
COORD. B: Alguns professores trabalham junto com outros e conseguem 
fazer algumas conexões, mas são poucos (Fragmentos do discurso da Figura 
38, sublinhado na cor vermelha). 
 

Todavia, quando a proposta pedagógica do espaço maker é concretizada no 

currículo da escola, os professores ficam mais engajados em sua prática: 

 
COORD. D: [...] dá muito trabalho, mas é uma escola mais significativa [...], 
os professores ficam engajados, vibrando e para os alunos também, os 
alunos têm depoimentos maravilhosos (Fragmentos do discurso da Figura 38, 
sublinhado na cor rosa). 
 
COORD. B: A gente começou a pensar primeiro como engajar esses 
professores para um olhar diferente. E, aí, a gente foi tendo várias ações [...] 
para que eles pudessem entender as possibilidades e, a partir disso, eles 
começaram a encarar a robótica como uma coisa mais tranquila (Fragmentos 
do discurso da Figura 38, sublinhado na cor verde). 

 

Na escola privada, o professor maker não recebeu nenhuma formação 

específica para trabalhar no espaço, pois tem formação na área de computação e 

conta com experiências profissionais anteriores de TE. Entretanto, os demais 

professores da escola tiveram uma formação mão na massa sobre as potencialidades 

pedagógicas do maker, assim como os professores da escola municipal, inclusive a 

própria professora do espaço. 

Os participantes respondentes do questionário on-line apontaram que a maioria 

dos professores não teve formação para trabalhar no espaço maker. Os que 
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receberam formação relataram que foram diversas, em Fab Lab Livre SP, cursos ou 

experiências profissionais anteriores. 

Foi relatado ainda pelos participantes da pesquisa que ainda há certa 

dificuldade na concretização de parcerias com outros professores para realização de 

projetos interdisciplinares no espaço maker, principalmente quando o espaço maker 

é novo na escola. Outro ponto foi a necessidade de compreender a mudança da 

função do professor, que passa a ser um mediador da aprendizagem dos alunos. 

Apesar dos desafios da formação dos docentes, da realização dos projetos 

interdisciplinares, entre outros, quando o espaço maker está integrado no currículo, 

os dados analisados permitem inferir que os professores ficam mais engajados e os 

alunos mais autônomos.  

Por fim, a categoria Professor evidencia a importância da formação continuada 

e em serviço do professor maker e de todos os professores da escola, para que assim 

possam conhecer as potencialidades do espaço maker e consequentemente, articular 

atividades transdisciplinares desde o planejamento, envolvendo também a execução 

e avaliação conjunta. O espaço maker propicia o uso de várias metodologias, tornando 

o professor um mediador e o aluno, um protagonista de sua aprendizagem. 

 

5.4.4 Categoria Alunos 

Na categoria Alunos, destaca-se a mudança comportamental e acadêmica dos 

alunos que frequentam o espaço maker, além do desenvolvimento de outras 

habilidades, como criatividade, concentração, proatividade. 

A maioria dos alunos das escolas pesquisadas gosta das aulas no espaço 

maker e a mudança de comportamento é observada pelos professores. Como 

exemplo, pode-se assinalar, conforme relatado no tópico 5.1, durante a observação 

da pesquisadora, que os alunos entravam no espaço maker da escola municipal bem 

agitados e falantes, e a “bagunça” perdurava até mesmo durante a explicação da 

professora. No entanto, quando os alunos iniciavam as atividades mão na massa, 

evidenciaram outro comportamento, mostrando-se mais concentrados e engajados no 

trabalho. 

Wilson e Gobeil (2017) ressaltam que para ampliar o envolvimento dos alunos 

é preciso aumentar sua participação nas aulas, e que esse envolvimento propiciado 
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pelo professor deve ser de maneira significativa, o que, consequentemente, trará 

sucesso tanto para o aluno quanto para a escola. 

A seguir, alguns depoimentos dos participantes do questionário on-line e das 

escolas sobre a postura dos alunos no espaço maker: 

P6: Como se trata de um espaço que difere do ambiente tradicional, os 
estudantes [...] acabam assumindo um novo contrato didático, inclusive de 
postura e de respeito aos projetos de outros colegas. 
 
P10: Maior engajamento e concentração. 
 
P12: Os alunos se sentem mais participantes do processo. Não são apenas 
ouvintes. Até mesmo os chamados de “indisciplinados” se sentem motivados 
a participar. 
 
PROFA. A: Não posso mentir e dizer que todos têm (interesse), mas 90% 
dos alunos demostram interesse sim, desejo de estar realizando alguma 
atividade diferenciada na sala LED.  

 
PROF. C: Que eu tenho mais alunos felizes em estar naquele espaço do que 
em uma sala de aula tradicional. Então, eu percebo que o aluno valoriza 
aquele momento de aula. 

 
A mudança do comportamento dos alunos no espaço maker está relacionada 

a vários fatores que diferenciam esse espaço da sala de aula tradicional: atividades 

práticas, projetos em grupo, valorização do conhecimento prévio do aluno, uso de 

ferramentas, tecnologias e uso de materiais diversos, que instigam a curiosidade e a 

criatividade, experimentação significativa (DEWEY, 1976), entre outros fatores.  

Além da mudança comportamental, há alunos que também apresentam uma 

mudança acadêmica: 

PROF. C: [...] temos alunos que não vão bem em matérias mais densas, lá 
(espaço maker) arrebentam.  Chega na hora do conselho de classe, assim, 
que você vê uns nomes […] O que esse nome tá fazendo aqui? Porque é um 
aluno ótimo. E na verdade, ele é ótimo, muitas vezes, para trabalhar em 
grupo, ele é muito comunicativo, ele é muito criativo e, talvez, ele não tenha 
um bom desempenho em História, Língua Portuguesa e Matemática.  
 
COORD. B: [...] os próprios professores já começam a perceber no LED que 
têm alguns alunos que antes não produziam muitas coisas, não tinham muito 
interesse e que, hoje, estão fazendo, né? Eles contam: “Esse aqui é aquele 
bagunceiro que antes não queria saber de nada e que hoje está fazendo 
projetos maravilhosos”. 
 
P26: Eles começam a trazer novas referências e apresentam maiores 
possibilidades de resolução. 

 
Ainda segundo os depoimentos dos educadores que participaram desta 

pesquisa, no espaço maker os alunos são mais ativos e empoderados, além de terem 

uma liberdade maior para trazerem suas ideias para os projetos. Então, o professor, 
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mediador do processo, que atua na ZDP do grupo (VYGOTSKY, 2010), faz com que 

os alunos reflitam e levantem hipóteses sobre a viabilidade de suas soluções:  

P8: Os alunos mostram mais engajamento e proatividade. 
 
PROF. C: (no espaço maker) os alunos pensam nas ideias, resolvem os 
problemas, apresentam para as pessoas. 
 
COORD. D: [...] a gente quer que ele construa algo na forma de produto ou 
serviço para resolver um problema social, a gente precisa empoderar esse 
aluno, a gente precisa dar ferramentas para esse aluno para que esse aluno 
saiba fazer isso. 
 
PROF. C: A gente dá liberdade total para eles (alunos) pensarem no 
problema… quer dizer, a gente dá um tema, dentro desse tema, ele escolhe 
o recorte que ele quer dar, dentro desse recorte, a solução que ele quer 
apresentar, a gente orienta, dá indícios, ele procura tomar contato com quem 
vive o problema e ele toma a decisão. Caso ele ache que  não é viável, não 
podemos ser nós que vamos falar pra ele: “Isso aqui é inviável, isso daqui 
não vai dar certo”, ele que tem que perceber, a gente tem que municiá-lo de 
dados para ele perceber isso daí e se no limite ele não perceber, falar: “Você 
tá olhando para isso daqui, o que você acha? Você acha que é viável? Você 
acha que dá, não dá?”; “É verdade, né, professor, olha acho que por aqui não 
vai dar certo”; “Então, vamos pensar em outra coisa?”; “Vamos pensar em 
outra coisa”. Então, a gente tem os momentos, o momento da idealização, o 
momento de validação da ideia, se a ideia não for validada, ele tem tempo 
pra fazer de novo, a gente dá momentos para isso, né?  

 

Como em todas as disciplinas, há alunos que não gostam das aulas realizadas 

no espaço maker: 

PROF. C: [...] têm alunos que não gostam, aquilo lá (espaço maker) não é a 
praia dele, ele não gosta de trabalhar em grupo, ele prefere uma aula 
tradicional, onde se passam os exercícios na lousa, ele faz, entrega, pergunta 
se tá certo ou se não tá e é preto no branco. 

 

No entanto, a maioria dos alunos gosta, fica ansiosa para ter aula no espaço 

maker. Na escola particular, há um caso curioso de um aluno que terminou o Ensino 

Médio e está na universidade, mas vai ao espaço maker da escola para trabalhar em 

seu projeto: 

COORD. D:  Aluno que chega do 9.º ano e fala: “Finalmente eu vou ter aula 
aqui (espaço maker)”. 
 
PROF. C: Nós temos um aluno da 3.ª série que concluiu e tá vindo terminar 
o projeto dele toda sexta-feira, não quer ir embora da escola. 

 
Exemplo como esse citado pelo PROF. C demonstra o quão importante e 

significativo é esse projeto para o aluno, que mesmo na universidade continua focado 

no desenvolvimento do projeto. A abertura do espaço maker para o ex-aluno revela 

um olhar cuidadoso da escola ao apoiá-lo na concretização de seu projeto pessoal. 

A árvore de palavras com o termo Alunos também foi criada no NVivo 12 Pro: 
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Figura 39: Árvore de palavras com o termo Alunos 

 
Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 
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As falas destacadas pelos educadores evidenciam que os projetos estão 

relacionados com a experiência dos alunos e precisam resolver problemas do mundo 

real. Com isso, se tornam mais motivados, pois estão participando de forma ativa em 

seu processo de aprendizagem: 

 

P12: Os trabalhos são baseados nos projetos, escolhidos pelos alunos, em 
que eles precisam resolver problemas no mundo real. Mas, para atender a 
esses problemas, eles precisam utilizar coisas no currículo maker – 
programação, ferramentas, impressora 3D etc. (Fragmentos do discurso da 
Figura 39, sublinhado na cor amarela). 
 
P13: Os alunos se sentem mais participantes do processo. Não são apenas 
ouvintes. Até mesmo os chamados de “indisciplinados” se sentem motivados 
a participar (Fragmentos do discurso da Figura 39, sublinhado na cor verde). 
 
P25: Acredito que toda atividade que traz a oportunidade de os alunos 
desenvolverem competências com o auxílio de atividades que se relacionem 
com a vivência dos alunos no sentido micro ou macro, são relevantes 
(Fragmentos do discurso da Figura 39, sublinhado na cor vermelha). 
 
COORD. D: [...] quando os alunos pensam nas ideias, resolvem os 
problemas, apresentam para as pessoas, a gente vai mudando o olhar do 
professor (Fragmentos do discurso da Figura 39, sublinhado na cor azul). 

 

Em síntese, na categoria Alunos, podemos ressaltar que a maioria dos alunos 

gosta de trabalhar no espaço maker, inclusive é observada uma mudança de 

comportamento dos alunos nesse espaço, em comparação com a sala de aula, pois 

se eles se tornam mais concentrados, autônomos, criativos e engajados quando 

trabalham no espaço maker. Alguns ainda apresentam uma mudança acadêmica, com 

um desempenho conceitual satisfatório, visto que, ao se sentirem desafiados e 

trabalhando em um projeto de seu interesse, os alunos se tornam mais motivados, 

empenhados e ativos. 

 

5.4.5 Categoria Maker 

Com relação à categoria Maker, algumas evidências levantadas nas categorias 

anteriores serão recapituladas nessa categoria, como a mudança comportamental dos 

alunos durante as aulas maker, o desenvolvimento da autonomia e da curiosidade e 

a melhoria da relação social entre os alunos. 

Além da mudança dos alunos, o espaço maker provoca mudanças no 

professor. A COORD. D ressalta sobre uma mudança de postura do professor quando 
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leciona uma aula no espaço maker e o PROF. C ainda complementa que as aulas são 

dinâmicas e ampliam o olhar do professor com indícios de diálogo com a cultura: 

COORD. D: Eu vejo também uma mudança nos professores, o professor que 
dá uma aula no espaço maker, o mesmo professor que dá uma aula na sala 
de aula, ele muda, ele não consegue mais dar aula do mesmo jeito. Isso é 
muito legal. Eu gostaria que todos os professores tivessem a experiência de 
passar por esse espaço, sabe? É uma formação em serviço. 

 
PROF. C: É dinâmico, é pensar na aula de uma forma diferente, é pensar 
sobre o papel dele, sobre o papel do aluno, sobre segurança, sobre o 
problema que ele tá tentando resolver, amplia o olhar sobre as questões 
sociais, é como se a gente derrubasse as paredes da sala, vamos olhar para 
o mundo e não para nós, é muito legal. 

 
 
Os educadores participantes da pesquisa também ressaltaram as contribuições 

que a educação maker traz para o desenvolvimento dos alunos, visto que o espaço 

maker torna-se um local de descobertas, compartilhamento, colaboração e 

experimentações: 

 

PROF. C: a gente acredita que os alunos que estão começando lá no (espaço 
maker) [...] vai conhecer o espaço, uma proposta diferente, pensando nas 
questões de trabalhar em grupo, pensando em como resolver problemas, 
trabalhar com o estímulo da criatividade. 
 
COORD. B: Compartilhar informações com o outro, possibilitar que alguns 
conhecimentos que eles (alunos) têm, que são pessoais possam contribuir 
para o todo. Isso é fundamental, porque quando você (professor) trabalha 
com maker, é fundamental que você (professor) permita que eles (alunos) 
tragam os conhecimentos deles. Então, trabalhar em grupo, trazer esses 
conhecimentos iniciais faz uma diferença muito grande. O trabalho com 
professor e aluno, esse estar mais próximo também, porque o professor não 
sabe tudo e ele acaba tendo que entender que ele não sabe tudo e ele se 
abre mais para o aluno. E o aluno também tem muitas dúvidas e eles 
aprendem juntos, né? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande. E 
uma outra coisa, eles colocam em prática os conhecimentos que eles 
adquiriram na sala de aula. Essa conexão e esse entendimento, muitas 
vezes, não são percebidos e aí, o professor tem que ser o mediador, mesmo, 
e trazer essa conversa para ele. 
 
PROFA. A: [...] possibilidade de realizar projetos de robótica, eletrônica. 
Aproximar teoria dos conteúdos com a prática. Além do trabalho em grupo. E 
a utilização de softwares e máquinas que ainda não fazem parte da realidade 
de uma escola pública, como impressora 3D e a cortadora a laser. 

 

A autonomia dos alunos foi uma característica muito citada pelos professores 

e coordenadores de tecnologia participantes da pesquisa, conforme demonstra a 

árvore de palavras: 
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Figura 40: Árvore de palavras gerada a partir da Consulta de pesquisa de texto “autonomia” 

 
Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 
Os sublinhados em cores diversas da Figura 40 referem-se aos trechos dos 

depoimentos dos entrevistados, em que relatam, além do desenvolvimento da 

autonomia, que a educação maker também impulsiona o desenvolvimento do 

pensamento crítico, protagonismo, criatividade e o pensamento computacional.  

Um dos participantes da pesquisa online ainda complementa que o Movimento 

Maker traz inúmeros benefícios ao aluno da educação básica, além da autonomia, 

enquanto outro participante destaca que muitos alunos não compreendem a 

autonomia: 

P13: [...] proporciona a elaboração de projetos em equipe, o desenvolvimento 
da autonomia e motivação para tomada de decisões, estímulo para pesquisa 
e capacidade de concentração (Fragmentos do discurso da Figura 40, 
sublinhado na cor verde). 
 
P23: Muitos têm muita dificuldade em entender a autonomia. Pois estão muito 
acostumados com o modelo de um professor que oferece respostas prontas. 
Mas os que entendem e aproveitam essa autonomia, estes se sentem muito 
mais engajados (Fragmentos do discurso da Figura 40, sublinhado na cor 
amarela). 

 

Conforme o discurso do participante P23 do questionário on-line, os alunos têm 

dificuldade de entender que a autonomia deve ser desenvolvida por eles por meio da 

experiência e os que compreendem aproveitam melhor. Entretanto, Freire (2011, p. 

41) em seu livro Pedagogia da autonomia, lembra que a autonomia é construída com 

respeito e responsabilidade: 

Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se 
constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 
tomadas. [...] É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 
vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade.  
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Um dos motivos para os alunos gostarem das aulas no espaço maker está 

relacionado à dinâmica da aula, que é diferente de uma sala de aula, pois dá a 

oportunidade ao aluno de desenvolver, na prática, as habilidades necessárias para 

aquele contexto, além de aprender a trabalhar em grupo e com colegas que não tinha 

afinidade, na resolução de problemas, participando de processos que estimulam 

desenvolver a criatividade e a autonomia: 

COORD. B: E o espaço maker tem mostrado muitas coisas e tem mostrado 
também aqueles que não têm habilidade nenhuma para fazer nada: “Não 
quero fazer isso, não gostei”. Mas o espaço maker permite que você mude e 
dê outra oportunidade para eles, isso é uma dificuldade que precisa ser 
vencida. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa [...] eu não preciso 
dar exatamente a mesma coisa para todo mundo. Eu preciso ver quais são 
as habilidades competentes que ele tem ali e o que precisa ser mudado para 
que ele adquira outras que são necessárias, né, e como é que essa troca 
acontece. Então, eu acho que o espaço maker é um espaço privilegiado para 
isso. 

 
PROF. C: Lá é um espaço onde ficam muito evidentes as questões 
socioemocionais [...] houve uma melhora na relação entre os alunos, porque 
os alunos lá trabalham… eles são – entre aspas – obrigados muitas vezes, a 
trabalhar com quem eles não têm afinidade ou com quem eles nunca 
trabalharam antes, então eles têm essa oportunidade, e a questão da 
autonomia, do entender o porquê que eu tô fazendo isso e querer ir atrás do 
que não foi me dado: não foi me dado isso daqui, eu preciso disso, não foi 
me dado, eu tenho que correr atrás. Então, isso… assim, essa primeira 
questão do relacionamento entre salas [...] te tira da zona de conforto, expõe 
ao desconhecido de ter que trabalhar com um colega que é muito diferente 
de mim, que a gente tem como uma coisa que… a gente tá trazendo algo que 
vem do mundo do trabalho. 

 
Acerca da criatividade, Dewey (2010) a identificou como um elemento 

fundamental da aprendizagem, que favorece o engajamento. Wilson e Gobeil (2017) 

complementam que a criatividade é aprendida por meio do exemplo e da prática, com 

a capacidade de ver e fazer de diferentes maneiras. Logo, a criatividade não é 

considerada um traço psicológico natural e tem condições de ser desenvolvida pelo 

aluno no espaço maker por meio de experiências práticas. 

 

Diante das respostas dos educadores, participantes da pesquisa, elencam-se 

outros pontos de destaque da educação maker:  

• Compartilhamento de informações. 

• Conhecimento prévio dos alunos. 

• Trabalho em grupo. 

• Parceria de trabalho entre aluno e professor. 

• Conhecimentos colocados em prática. 
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• Professor como mediador. 

• A teoria em prática. 

• Outras habilidades são trabalhadas. 

• Trabalho com estações. 

• Contato com novas ferramentas. 

• Interdisciplinaridade.  

• Protagonismo juvenil. 

Todos esses pontos da educação maker expandem as potencialidades de 

abertura e flexibilidade do currículo e da escola, conforme o depoimento da 

coordenadora da escola privada: 

 

COORD. D: Ter na escola um espaço como esse é um celeiro de ideias, de 
experimentações, de vivências, de acertos e erros, de pensar a escola para 
além do muro. Então, quando eles (alunos) propõem atividades que envolvem 
startups, mobilidade urbana e inclusão tá quebrando, sabe, as paredes do 
currículo, do que eu ler em um livro sobre o que é mobilidade urbana e tal.  

 

Conforme o depoimento da COORD. D, as ações e projetos realizados no 

espaço maker expandem para além da escola, concretizando o desenvolvimento da 

educação para democracia, em que os alunos são conscientizados de que são 

cidadãos que podem e devem contribuir e atuar para transformar sua sociedade, 

conforme os preceitos de Dewey (WESTBROOK et al., 2010). 

A árvore de palavras com o termo Maker revelou outros elementos: 
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Figura 41: Árvore de palavras com o termo Maker 

 
Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 
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COORD. B: [...] quando você trabalha com maker, é fundamental que você 
permita que eles tragam os conhecimentos deles (Fragmentos do discurso 
da Figura 41, sublinhado na cor vermelha). 
 
P10: A atuação no espaço maker ajuda a consolidar o conhecimento e dá 
mais autonomia ao estudante (Fragmentos do discurso da Figura 41, 
sublinhado na cor azul). 
 
P29: [...] embora tentemos fazer com que o trabalho no maker se articule ao 
trabalho em sala de aula (Fragmentos do discurso da Figura 41, sublinhado 
na cor verde). 
 
P28: [...] nossos professores que atuam no maker identificam oportunidades 
no cotidiano para ampliar o uso para além das aulas (Fragmentos do discurso 
da Figura 41, sublinhado na cor amarela). 
 

 

Esses depoimentos extraídos da árvore de palavras revelam que os alunos são 

mais livres para compartilhar seus conhecimentos e experiências prévias e os projetos 

são articulados com o currículo e temas do cotidiano. 

De forma geral, a categoria Maker ressalta que o Movimento Maker na 

educação provoca mudanças na postura do professor, tornando suas aulas mais 

dinâmicas, com diferentes metodologias e realização de projetos interdisciplinares. 

Por ser um local de descobertas e experimentação, os alunos desenvolvem 

habilidades no espaço maker como compartilhamento, colaboração, autonomia, 

curiosidade, protagonismo, tornam-se mais participativos e ativos (trazendo seus 

conhecimentos e experiências prévios), além de se transformarem em cidadãos 

conscientes e críticos que buscam melhorias na sociedade. 

 

5.4.6 Categoria Desafios 

Neste tópico, serão apresentados alguns desafios revelados pelos educadores, 

desde a implementação do espaço maker, formação de professores, até a realização 

dos projetos com os alunos. 

No tocante aos Desafios do espaço maker na educação básica, os participantes 

da pesquisa destacaram diversos aspectos, dos quais alguns podem ser 

caracterizados como dificuldades. Todavia, como os obstáculos devem ser 

superados, logo, eles serão considerados desafios. 

Um dos principais desafios para implementação do espaço maker está 

relacionado aos recursos financeiros, na compra das ferramentas, de materiais e das 

máquinas, assim como a manutenção destas: 
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P5: Falta de materiais e espaço adequado. Começamos dando as aulas em 
sala regular. Com o tempo conseguimos uma sala maker e ferramentas. 
 
P11: Comprar materiais e investimento. A escola finalmente viu o valor e 
investiu. 
 
P12: Compra do maquinário por conta da própria burocracia estatal em 
licitações. 
 
P13: Questões financeiras e resistência na viabilização do projeto por 
desconhecimento da finalidade do espaço. O que foi feito para superar: o 
resultado do trabalho. 
 
P21: Recursos financeiros. Os pais patrocinaram parte e recebemos apoio 
da universidade local. 
 
P22: Obter os recursos financeiros; autorização e execução das obras dentro 
do laboratório da escola. 
 
P24: Ainda não resolvemos certas questões que envolvem maquinário de 
fabricação digital, impressora 3D, cortadora a laser etc. Creio que por dois 
motivos: a escola não reconhece a necessidade de adquirir tais 
equipamentos e o custo de compra/manutenção dessas máquinas. 
 
PROFA. A: [...] manutenção das máquinas, manutenção da sala, reposição 
de material, isso ainda está muito incerto, ainda não há uma definição de 
quem vai ficar responsável por essa manutenção, por essa reposição de 
materiais. 

 

 
No artigo de Shively (2017) a respeito da criação de um espaço maker em uma 

escola norte-americana, são revelados alguns desafios, como a aprovação da criação 

e uso do espaço pela direção, o orçamento para sua construção e como seria 

realizada a manutenção do espaço. A autora também compartilha uma prática que se 

mostrou eficaz para esse processo de implementação do espaço maker, que foi a 

parceria entre professores e alunos, por meio de reuniões regulares para troca de 

ideias sobre o espaço, tornando a concepção e a criação do espaço maker uma 

construção coletiva e colaborativa. 

Outro desafio é a construção da parceria com os outros professores da escola 

para a realização de um trabalho coletivo no espaço maker. A falta do apoio da gestão 

também foi algo mencionado pelos participantes da pesquisa: 

 
COORD. B: [...] trazer os outros professores no espaço maker [...] seria 
fantástico, seria uma mudança enorme dentro da escola. [...] Dentro da 
própria unidade escolar, existe uma cultura dentro da rede municipal, por ser 
laboratório de informática, parece que isso não lhe pertence. Tem um 
professor lá, aquilo é trabalho dele, não é meu. Alguns professores trabalham 
junto com outros e conseguem fazer algumas conexões, mas são poucos. A 
maior reclamação dos próprios professores que são os POIE, é que eles não 
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têm parcerias, porque as pessoas olham assim: “Meu dia a dia já tem muita 
coisa”, parece que aquilo é algo a mais… 

 

De forma geral, os professores não criam projetos interdisciplinares, como foi 

ressaltado na categoria Currículo. E a coordenadora continua, ao dizer que os outros 

professores não veem o espaço como algo pertencente à escola:  

COORD. B: Eu acho que se os professores começarem a olhar o todo 
e os demais professores perceberem que esse espaço é um espaço 
da escola, eu acho que a perspectiva de mudança é muito grande e 
de avanços também muito grande.  

 
Quanto ao depoimento da COORD. B, vale ressaltar que o espaço maker é 

novo e ainda não foi criada uma cultura entre os professores e a gestão da escola. 

Outro desafio colocado pelos participantes da pesquisa está relacionado à 

formação dos professores e à integração do espaço maker com o currículo: 

 
COORD. D: [...] a dificuldade foram as questões de insegurança, como é que 
a gente integra o currículo, como é que a gente forma os professores, como 
é que a gente faz identificação, como é que nós, professores, atuamos dentro 
desse espaço de forma diferente.  
 
P2: Outro desafio é pensar indicadores de avaliação.   
 
P6: Aplicabilidade; experiências de outras escolas e formação de 
professores. 
 
P20: A principal foi a formação dos professores para adequar o planejamento 
aos conteúdos e se tornarem makers. 
 
P25: Gestão financeira, dificuldade em adequar o currículo. 

 
P29: O desafio cotidiano está na articulação com o currículo da escola. 

 
Outros desafios colocados sobre o espaço maker foram a construção de limite 

dos alunos, assim como o tempo de aula, a aceitação dos pais e alunos, a mudança 

das metodologias e a abertura do espaço maker para a comunidade fazer seus 

projetos pessoais em horários sem aulas. 

A árvore de palavras com o termo Desafio também foi criada no software NVivo 

12 Pro: 
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 Figura 42: Árvore de palavras com o termo Desafio 

  

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 12 Pro, 2019. 

 

PROF. C: [...] eu acho que é o grande desafio, a gente precisa garantir que 
minimamente, eles tenham conceitos trabalhados em todos os projetos, mas, 
para isso, a gente tem que oportunizar que vários projetos aconteçam de 
forma simultânea (Fragmentos do discurso da Figura 42, sublinhado na cor 
azul). 
 
P29: O desafio cotidiano está na articulação com o currículo da escola 
(Fragmentos do discurso da Figura 42, sublinhado na cor vermelha). 
 
P2: Outro desafio é pensar indicadores de avaliação (Fragmentos do discurso 
da Figura 42, sublinhado na cor verde). 
 
COORD. D: É isso, é pensar o outro, é resolver problemas, é ver ali o que eu 
construo, é me relacionar melhor, é um baita desafio para os professores, 
para os alunos, para o espaço (Fragmentos do discurso da Figura 42, 
sublinhado na cor roxa). 

 

Na categoria Desafios, foram revelados inúmeros desafios pelos educadores 

participantes da pesquisa, como implementação do espaço, desde recursos 

financeiros, compra das ferramentas, de materiais e das máquinas, até manutenção 

do espaço e das máquinas de fabricação digital, dificuldade na construção da parceria 

dos professores makers com os outros professores da escola, falta de apoio da 
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gestão, dificuldade na formação dos professores, processo avaliativo, construção de 

limite dos alunos, assim como tempo de aula, mudança das metodologias, abertura 

do espaço maker para a comunidade, entre outros desafios. Em relação a integração 

do espaço maker com o currículo houve avanços conforme anunciado nesta categoria, 

mas os professores têm consciência de que se trata de um processo em construção, 

que é muito complexo e traz muitos desafios. Conforme o depoimento da COORD. D, 

os desafios são diversos e para todos da comunidade escolar. 

 

5.5 Síntese da análise de dados 

Ao longo da análise das seis categorias, Currículo, Projeto, Professor, Aluno, 

Maker e Desafios, foram encontrados diversos elementos em comum em algumas 

categorias e outros com características particulares da própria categoria.  

Na categoria Currículo, as aulas do espaço maker estão integradas ao currículo 

e interligadas às competências da BNCC. As aulas são semanais ou quinzenais, com 

o desenvolvimento de projetos baseados no uso da programação, ferramentas e 

máquinas de fabricação digital. 

O professor maker utiliza metodologias ativas e, geralmente, tem uma 

intencionalidade pedagógica nos projetos.  

Alguns desafios curriculares mencionados se referem ao processo avaliativo, e 

nem todas as escolas têm, e as que têm utilizam rubrica em cada projeto e a avaliação 

é processual. Outro desafio é a interdisciplinaridade dos projetos que se mostra 

incipiente, mas há indícios pontuais de que existe no planejamento e não na prática 

concreta no espaço maker.  

A categoria Projetos revela que o projeto é a forma de trabalho no espaço 

maker das escolas de Educação Básica e que, geralmente, surge de uma 

necessidade, oportunidade ou interesse dos alunos, além de ter um caráter 

desafiador, pois, assim, o professor, que é um mediador, atua na ZDP dos alunos. 

Foi evidenciado na RSL e nas escolas investigadas, em especial na escola 

privada, que muitos professores usam a metodologia Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) ou Project-Based Learning (PBL), que é mais centrada nos 

professores do Ensino Médio e Superior, mas também se faz presente na Educação 

Básica (MAIDAME, 2018). Além de ter as características do projeto, a ABP tem o 

objetivo de desenvolver um projeto ou produto que tenha ligação com o mundo real. 
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Tanto o projeto como a ABP visam o interesse e a participação ativa dos alunos, assim 

como o desenvolvimento da colaboração. 

O ponto central da categoria Professor foi a formação de professores. Nem 

todos os professores maker receberam formação para se tornarem docentes do 

espaço. Alguns tinham experiência profissional, outros fizeram oficinas em Fab Labs 

da cidade de São Paulo, enquanto outros realizaram cursos ou estudaram por conta 

própria. Entretanto, a formação de professores sobre a educação maker se faz 

necessária e deve ocorrer no contexto da escola, de forma prática, ou seja, mão na 

massa. Logo, é necessário que haja isomorfismo entre as atividades da formação de 

professores e o que espera que ele faça na prática docente (ALMEIDA, 2019). 

Mais uma vez, foi ressaltado o empecilho que os professores makers têm para 

fazer parcerias com professores de outras disciplinas para o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares no espaço maker, principalmente quando o espaço maker 

é novo na escola. Uma forma de superar este desafio pode ser por meio da formação 

centrada na prática, da qual professores das diversas disciplinas e professores 

makers participam juntos, propõem e desenvolvem em parceria, atividades com os 

alunos, tendo a oportunidade de refletir sobre elas durante a formação. 

Outro desafio dessa categoria foi a dificuldade de o professor compreender sua 

função, que passa a ser um mediador da aprendizagem dos alunos. Entretanto, 

quando o espaço maker está integrado ao currículo, os professores se tornam mais 

engajados em sua prática pedagógica, de acordo com os professores sujeitos da 

pesquisa. 

Na categoria Alunos, os professores sujeitos da pesquisa informaram que a 

maioria dos alunos gosta de trabalhar no espaço maker, o que resulta em uma 

mudança comportamental e acadêmica dos alunos nesse espaço, se comparado com 

a sala de aula. Algumas características são observadas na grande parte dos alunos, 

como a concentração, autonomia, criatividade, engajamento, participação ativa e 

motivação, pois sentem-se desafiados ao trabalharem em um projeto de seu 

interesse, realizando trocas com seus pares. 

A categoria Maker enfatiza que o espaço maker é um local de descobertas e 

experimentação, onde os alunos são mais livres para compartilhar seus 

conhecimentos e experiências prévias e os projetos são articulados com o currículo e 

temas do cotidiano. Além de propiciar o desenvolvimento das habilidades 
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mencionadas na categoria Currículo, o espaço possibilita o compartilhamento, a 

colaboração, a curiosidade, o protagonismo, além de impulsionar a formação de 

cidadãos conscientes e críticos que buscam melhorias na sociedade. 

Devido às características da educação maker, o professor tem a tendência de 

mudar a sua prática pedagógica, com aulas mais dinâmicas, com uso de diferentes 

metodologias e a realização de projetos interdisciplinares, quando possível. 

Por fim, na categoria Desafios, foram revelados desafios variados como a 

implementação do espaço, considerando os recursos financeiros e a compra das 

ferramentas, de materiais e das máquinas de fabricação digital.  

Com o espaço implementado, surgem outros desafios: técnico, curricular, 

pedagógico. Foram elencados desafios como a manutenção do espaço e das 

máquinas, falta de apoio da gestão, formação dos professores, integração do espaço 

maker com o currículo, o tempo de aula, o processo avaliativo, a mudança das 

metodologias, a construção de projetos interdisciplinares, entre outros desafios que 

surgem no dia a dia da rotina escolar. 

 No próximo capítulo, nas Considerações, serão apresentadas uma análise dos 

resultados encontrados, assim como divergências identificadas e, por fim, as 

conclusões baseadas nos resultados obtidos ao longo da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES  
 

A jornada desta pesquisa começou com o intuito de conhecer o estado de 

conhecimento e ter uma noção sobre as pesquisas científicas já realizadas sobre o 

Movimento Maker e sua integração na Educação, por meio do espaço maker. Para 

tal, fez-se uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) para o aprofundamento do 

tema em quatro bases de dados nacionais e internacionais: a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), o Education Resources Information 

Center (ERIC), o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e o 

Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design (CumInCAD). Como esta 

tese é gerada na linha de pesquisa de Novas Tecnologias em Educação, também 

realizou-se uma breve RSL na base de dados do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo da PUC-SP.  

A leitura e a análise dos resumos permitiram selecionar 97 trabalhos nas bases 

de dados, entre eles, artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, sob a 

perspectiva do Movimento Maker e da educação maker. Destes foram selecionados 

33 trabalhos e mais dois trabalhos da linha de pesquisa em que atuo, que puderam 

contribuir com este estudo, pois são relacionados ao Movimento Do It Yourself, 

Cultura Maker, STEAM, espaço maker e Fab Labs. Entretanto, poucos trabalhos 

apresentam estudos ou experiências realizados no espaço maker de escolas de 

Educação Básica, foco que esta pesquisa propõe investigar e, futuramente, auxiliar 

outras escolas e pesquisadores sobre o tema. 

A RSL propiciou e apoiou o desenvolvimento desta tese no sentido de 

compreender o que é o Movimento Maker, sua história e seus fundamentos, os 

princípios do Do It Yourself, o entendimento do STEM, assim como da educação e do 

espaço maker. 

Logo após realizar a RSL, dei início à pesquisa de campo, que foi realizada 

com educadores de uma escola municipal e outra privada da cidade de São Paulo. 

Os participantes foram dois professores do espaço maker, um de cada escola, a 

coordenadora de tecnologia educacional da escola privada e a coordenadora de 

tecnologia da rede municipal. Foram feitas observações das aulas no espaço maker 

e entrevistas com os educadores. 

Com o propósito de conhecer outras realidades de espaços makers em escolas 

de Educação Básica, apliquei um questionário on-line, que foi disseminado nas redes 



180 

 

 
 

sociais, o qual recebeu a participação de 29 pessoas de diferentes regiões do País: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão, Ceará e 

Pará. 

Por meio do problema e dos objetivos da pesquisa, assim como dos resultados 

da Revisão Sistemática de Literatura, foram identificadas quatro categorias a priori, 

Maker, Currículo, Professor e Desafios. Após a análise dos registros das observações 

das aulas, das entrevistas e das respostas ao questionário on-line, as categorias 

prévias foram revalidadas e identificadas mais duas novas categorias, Aluno e Projeto, 

considerando que o aluno é o sujeito da educação maker e o projeto é o trabalho 

maker desenvolvido nas escolas pesquisadas. As categorias apontaram que as aulas 

makers devem estar integradas ao Currículo de forma transversal e como componente 

curricular, além de contemplar as competências e habilidades da BNCC. O Projeto 

visa ser desafiador para a investigação de problemas e situações reais, considerando 

os interesses e conhecimentos dos alunos. O Professor é um mediador no processo 

de aprendizagem, que deve ter uma formação continuada e em serviço sobre as 

potencialidades do espaço maker, para o desenvolvimento de atividades 

transdisciplinares e a execução e avaliação conjunta. Os Alunos apresentam 

mudanças comportamentais e o desenvolvimento de outras habilidades. Os Desafios 

são inúmeros, desde a concepção do espaço, compra e manutenção dos materiais e 

das máquinas, como formação dos professores, avaliação e parceria entre os 

professores. Em suma, o Maker por ser baseado na experimentação e no fazer para 

o aprender, provoca mudanças no professor, alunos e na própria escola, pois 

impulsiona uma nova cultura de ensino e aprendizagem. 

Assim, seguiu para a análise dos resultados encontrados com o objetivo geral 

deste estudo, que visa compreender as percepções de educadores (professores e 

coordenadores de tecnologia) sobre a utilização do espaço maker na Educação 

Básica, e os objetivos específicos buscavam verificar como a literatura aborda a 

aplicação do espaço maker na escola, assim como suas contribuições, investigar as 

formas de uso do espaço maker no cotidiano de escolas por meio das percepções de 

educadores e, por fim, identificar e analisar os elementos essenciais que podem 

contribuir para implementação do espaço maker na escola. 

No tocante ao primeiro objetivo, a literatura mostrou poucos trabalhos sobre o 

espaço maker na educação básica, e grande parte dos estudos não se tratava da 
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educação brasileira. Muitos apresentavam experiências de escolas nos Estados 

Unidos, Austrália, Canadá e em alguns países da África. 

Ainda assim, foi possível extrair contribuições relevantes dos trabalhos 

analisados. O Movimento Maker é visto pelos autores como um potencial agente de 

transformação da sociedade de consumo em uma sociedade de produtores, e a 

internet pode auxiliar a consolidar a rede de pessoas que se consideram makers. 

O espaço maker foi tratado como um espaço que visa a construção de uma 

cultura baseada na colaboração, compartilhamento, inclusão, democratização e 

criatividade. É um espaço voltado para criação, experimentação, inovação e 

descoberta, com a potencialidade de transformar-se em um ambiente de 

aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo, curricular, social e de cidadania. 

Os participantes de um processo de criação se sentem mais capazes, 

inteligentes e com poder para tomar decisões sobre seus projetos, fazer e refazer seus 

produtos, desenvolvendo a autonomia sobre suas criações assumindo uma postura 

mais emancipada. No espaço maker da escola, em alguns exemplos acoplados nas 

bibliotecas, os alunos pesquisam, criam e colaboram em projetos e produtos, 

resolvem problemas e participam de atividades STEM. Ademais, se mostram mais 

interessados e engajados do que na sala de aula convencional, com aulas expositivas. 

No espaço maker, o professor tem a oportunidade de se tornar um mediador, que 

ajuda os alunos na exploração de ideias e conceitos e, consequentemente, na 

construção de conhecimentos. Além disso, o espaço maker pode auxiliar na 

preparação profissional dos alunos em carreiras do século XXI. 

Na análise dos dados, outros elementos foram destacados com relação ao 

espaço maker na educação básica, como a integração curricular com o trabalho 

pedagógico do espaço maker (evidenciado nas duas escolas pesquisadas, e nas 

respostas de 79,3% dos participantes do questionário on-line), o desenvolvimento de 

projetos se mostrou alinhado com as competências da BNCC, o professor maker 

utilizou metodologias ativas e deu mostras de atuar na ZDP dos alunos o tempo todo, 

questionando e fazendo o aluno refletir com seus pares. A formação dos professores 

e o planejamento de projetos interdisciplinares foram elementos com muito destaque, 

assim como a mudança comportamental e acadêmica dos alunos e as habilidades 

que podem ser desenvolvidas. 
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É válido ressaltar que esta pesquisa não se trata de uma comparação entre as 

escolas pesquisadas, pois cada uma tem um contexto, com características e 

realidades próprias. Este estudo visa conhecer diferentes contextos e compreender a 

implementação e o uso do espaço maker nas escolas brasileiras.  

Também é importante esclarecer que a implementação ocorre após a 

implantação, que é utilizada no sentido de implantar, inserir ou estabelecer algo. Como 

não foi possível acompanhar o planejamento e a execução dos espaços maker das 

escolas pesquisadas de forma presencial, optou-se pelo termo implementar, que está 

relacionado a colocar algo em prática ou executá-lo. Portanto, foi acompanhado o uso 

do espaço maker na prática, durante as aulas. 

As duas escolas pesquisadas, da rede municipal e da rede privada, tinham um 

histórico de tecnologias no currículo há mais de vinte anos. Logo, a precaução da 

integração entre as tecnologias e o currículo antecede a implantação do espaço 

maker, ou seja, este começa a se instalar com essa preocupação, e não apenas como 

ideia delimitada de um espaço maker que caminha por si sem compromisso com o 

currículo. Contudo, essa integração parecer estar mais nas intenções do que 

propriamente nas ações, especialmente em algumas escolas de educadores que 

participaram do questionário on-line e da escola da rede municipal. Entretanto, sobre 

essa escola devemos considerar que se trata de um espaço novo, alunos, professores 

e gestores ainda estão em um processo de apropriação.  

Além da articulação do espaço maker com o currículo, outros elementos 

apareceram de forma significativa para a implementação do espaço maker em escolas 

de Educação Básica, como o planejamento do formato das aulas (semanal ou 

quinzenal, uma ou duas aulas contínuas), o processo avaliativo, a formação inicial e 

continuada do professor do espaço maker e dos demais professores da escola, a 

parceria interdisciplinar entre os professores e as mudanças das metodologias de 

ensino e de aprendizagem.  

Portanto, as questões técnicas estão relacionadas aos recursos financeiros e 

associadas à compra, manutenção e reposição de materiais, ferramentas, máquinas 

de fabricação digital e equipamentos de segurança. 

Nem todo espaço maker precisa ser constituído por tecnologias de ponta ou 

seguir um padrão determinado, pois é preciso analisar o contexto, as condições 

concretas e a necessidade de cada escola. Pode-se criar um espaço de 
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experimentação com projetos mais simples, com o uso de sucata ou kits de robótica, 

por exemplo, e com princípios de aprendizagem criativa. Pacini, Henriques e Passaro 

(2017), em um artigo extraído da RSL, apresentam um protótipo de sistema modular, 

adaptável e desmontável, que pode ser levado para qualquer espaço escolar e não 

escolar para trabalhar projetos e atividades makers. 

As percepções dos educadores sobre a utilização do espaço maker na 

Educação Básica apresentam indícios de uma educação ativa, em que os alunos se 

tornam protagonistas de sua aprendizagem. As aulas são baseadas em projetos (dos 

mais simples com papel e sucata até aqueles que envolvem a prototipagem digital), e 

muitos deles estão relacionados com a busca de soluções de problemas dos próprios 

alunos, da escola, da comunidade ou até mesmo da cidade em que vivem, tornando 

assim um trabalho comprometido o entorno social e com a melhoria da vida. Por 

conseguinte, esses projetos visam a intencionalidade pedagógica do professor e têm 

o potencial de se desenvolver de forma interdisciplinar, o que se evidenciou em 

planejamento dos professores e pouco nas práticas da escola pública, por exemplo. 

O professor tem a oportunidade de deixar de ser um transmissor de 

conhecimentos e se tornar um mediador que faz o aluno investigar e refletir sobre suas 

ações nos espaços makers das escolas investigadas. Entretanto, não é todo espaço 

maker que trabalha com essa abordagem, pois muitas empresas que prestam 

assessoria às escolas têm projetos e procedimentos prontos, e o aluno e o professor 

devem seguir uma sequência padronizada e o projeto maker está finalizado. Nesse 

caso, os projetos não são de autoria dos alunos e professores da escola, que se 

tornam meros fazedores de objetos físicos ou virtuais definidos por outros. 

Os conhecimentos prévios dos alunos também podem ser levados em 

consideração, assim como o reconhecimento do erro, como uma etapa do processo 

de aprendizagem, porém isso não é garantido pelo espaço maker, mas pela postura 

do professor. Quando os alunos estão trabalhando em pares, eles se apoiam e 

fortalecem a capacidade de ampliar suas ideias e ressignificá-las em uma perspectiva 

mais democrática. 

Diante desse panorama, os educadores participantes da pesquisa veem o 

espaço maker como um local possível do desenvolvimento de competências 

socioemocionais e de aspectos como autonomia, colaboração, criticidade, 

compartilhamento e criatividade dos alunos. 
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É imprescindível lembrar que o espaço maker propicia uma situação nova para 

a escola, e muitos alunos e professores ainda não sabem lidar com essa realidade, 

pois é necessário o desenvolvimento de uma nova cultura, uma nova organização que 

a comunidade escolar deve construir de forma colaborativa. 

A cultura maker não deve ser imposta, pois trata-se de um espaço de 

aprendizagem para todos. É um espaço de desconstrução para construção dessa 

nova cultura, um continuum de ressignificação de conceitos, de tempo, de aprender e 

ensinar na educação maker.  

Os desafios são inúmeros e vivenciados no cotidiano da escola, mas os 

projetos makers lidam com experiências repletas de potencialidades para quebrar o 

paradigma de como a escola vem sendo trabalhada há décadas, com alunos 

enfileirados e o professor sendo o detentor do conhecimento.  

Diante do exposto, espera-se democratizar o acesso do espaço maker em 

todas as escolas, de forma rápida e barata, para que todos os alunos se beneficiarem 

das possibilidades da cultura maker durante sua aprendizagem na Educação Básica. 

Com o desenvolvimento desta tese vivi momentos desafiadores, de reflexão e 

de aprendizagem. Durante as visitas às escolas e aos espaços makers, seja daqueles 

que participaram e dos que não participaram da pesquisa, tive a oportunidade de 

dialogar com os professores e coordenadores, trocar experiências, conhecer 

diferentes projetos, as dificuldades e as potencialidades de cada contexto. 

Ao longo deste período, busquei refletir e transformar sobre minha prática 

pedagógica, especialmente no espaço maker, com base na teoria estudada e nos 

contextos investigados. Na escola em que atuo, além de compartilhar os meus 

achados com a pesquisa, buscamos sempre discutir e compartilhar novas ideias e 

propostas visando o protagonismo e a agência dos alunos. Além disso, tenho o 

objetivo de produzir novos estudos sobre o currículo do Programa International 

Baccalaureate (IB) e a educação maker, que apresentam características comuns em 

relação à formação ativa dos alunos durante o processo de aprendizagem. 

Espero continuar estudando e propagando os conceitos da educação maker 

entre pesquisadores, professores, coordenadores e alunos e que o Movimento Maker 

possa contribuir para uma sociedade mais criativa e crítica, consequentemente, 

menos consumista. 
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APÊNDICES  

 

Apêndice A: Entrevista Professor/Coordenador 

Questões para a entrevista com professor maker ou coordenador 
pedagógico/tecnologia educacional: 
 

1. Qual a sua formação?  

2. Já trabalhou com TDIC na educação? 

3. Você teve formação para trabalhar com espaço maker? Qual foi? 

4. Como surgiu a ideia da criação do espaço maker na escola e por quê? 

5. Como é realizado o trabalho no espaço maker?  Como é organizado? 

6. Como é o planejamento das aulas?  

7. Trata-se de uma disciplina ou de uma aula optativa?  

8. De que forma essa aula está no currículo? 

9. Já foi realizado algum projeto interdisciplinar no espaço maker? 

10. Quais as contribuições que o maker traz para os alunos e para os professores?  

11. O que os alunos aprendem no espaço maker?   

12. Como é o processo avaliativo? 

13. Você percebe alguma diferença comportamental dos alunos em sala de aula e 

no espaço maker? Poderia exemplificar? 

14. Os alunos têm interesse em aprender sobre o maker? 

15. Os alunos levam para a sala de aula o que aprendem no espaço maker? 

16. Com as atividades práticas do espaço maker, o aluno aprende os conceitos? 

Como isso é percebido por você? 

17. Quais dificuldades tiveram em implementar o espaço? O que fizeram para 

superar?  

18. Os professores da escola usam esse espaço com seus alunos?  Se sim, como 

isso ocorre? 

19. Quais as perspectivas futuras do maker na escola? 

20. Conte sobre alguma atividade realizada que você considera relevante e por que 

ela se destaca. 
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Apêndice B: Questionário Professor/Coordenador on-line 
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Apêndice C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Eu,__________________________________________________________, declaro 

que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa intitulada “As percepções de 

educadores sobre a utilização do espaço maker na Educação Básica”, realizada pela 

pesquisadora Maria Eduarda de Lima Menezes, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

  

Declaro que a minha participação ocorre por livre e espontânea vontade e que estou 

ciente de que posso interrompê-la a qualquer momento em que desejar, sem qualquer 

ônus. Fui informado(a) que minhas respostas serão tratadas de maneira confidencial 

e que não será divulgado o meu nome, assim como de qualquer outro participante.  

  

Estou ciente de que o objetivo da pesquisa é o compreender o processo de 

implementação de um espaço maker em uma escola de educação básica na cidade 

de São Paulo e como seu uso é realizado no dia a dia de uma rotina escolar.  

  

Tenho ciência de que minha participação nesta pesquisa consiste em responder 

questões organizadas sob a forma de entrevista que será gravada, para posterior 

transcrição.   

  

Por fim, tenho ciência de que os dados coletados serão utilizados apenas NESTA 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.   

  

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo.  

  

  

_________________________                                                __/__/____                                      
Participante 


