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RESUMO 

MOURA, Éliton Meireles de. FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO MAKER: O 

desafio do desenvolvimento das competências. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação. 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. 

Esta pesquisa objetiva discutir uma Formação Docente que promova o desenvolvimento de 

competências para o trabalho com a Educação Maker, sob a influência do Movimento Maker. 

Entende-se por Educação Maker toda e qualquer ação ou atividade que, com viés educativo 

e utilizando-se das Tecnologias, conduza a um processo de prototipação, construção ou 

restauração de um produto, físico ou digital, relacionando tal processo a um conteúdo 

científico. Ela tem ocorrido, geralmente, embora não exclusivamente, em ambientes de 

fabricação digital, chamados espaços makers ou Fab Labs. Deste modo, a pesquisa inicia-se 

no levantamento bibliográfico sobre a Formação de Professores com Tecnologia e Educação 

Maker, e os dados desta tese procedem de um estudo de campo realizado entre 2015 e 2019, 

no Programa Fab Lab Livre de São Paulo e, ainda, de imersões em espaços Makers 

educacionais, nos Estados Norte-Americanos de New York e Califórnia, este último 

propiciado por um estágio de doutorado sanduíche na Stanford University, atuando como 

Visiting Student Researcher na Graduate School of Education, para o ano acadêmico de 2017-

18. Por meio de entrevistas com professores, técnicos de laboratórios, tinkers e makers, e, 

ainda, na observação do trabalho destes sujeitos nos espaços pesquisados, buscou-se entender 

como docentes poderiam, no desenvolvimento de seu trabalho num espaço escolar maker, 

conduzir uma aprendizagem criativa e significativa do currículo. De tal modo, nos capítulos 

de análise de dados, primeiro propõe-se uma discussão sobre o que significa gerir uma sala 

de aula maker, chegando então, com base em Vasconcellos (2003), a quatro pontos 

fundamentais desta gestão: o tempo, o espaço, o currículo e as relações interpessoais. A partir 

do olhar atento aos quatro pontos no campo de pesquisa, e ancorada em Perrenoud (1999), 

Freire (1996) e Papert (1980), a tese parte para a discussão e formulação das competências 

necessárias à prática educativa e maker. Por fim, no desafio de desenvolver tais competências, 

dá-se a discussão sobre como proporcionar uma Formação Docente que possa concebê-las, 

gerando como consequência um professor Maker. Em meio a estas discussões, a tese 

apresenta e valida a hipótese de que as experiências educacionais no processo de produção 

com tecnologia, desenvolvidas em espaços makers, exigem uma nova conduta do trabalho 

docente e das competências do professor, provocando por sua vez um repensar sobre a 

formação docente, abrangendo um ensino criativo e significativo do currículo. Como 

resultado deste estudo, vê-se que os professores têm pouco e precariamente conduzido 

atividades maker em sua prática, e, quando o fazem, raramente relacionam tal processo ao 

currículo escolar. Tal conduta acaba por reforçar a cultural distância existente entre a escola 

e as tecnologias, porém, não há como responsabilizar apenas o professor por tal cenário, já 

que esta pesquisa também verifica que as formações pouco têm preparado o docente para uma 

prática com tecnologias. Por fim, pensando nisso, e baseada nas novas competências 

necessárias à prática educativa e maker, a pesquisa conclui acenando a uma nova Formação 

Docente que corrobora para reaver a utilização pedagógica de elementos tecnológicos 

contemporâneos no desenvolvimento de uma práxis transformadora. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Maker; Fab Lab; Gestão de Sala de 

Aula Maker; Competências Docentes.  



 

ABSTRACT 

MOURA, Éliton Meireles de. TEACHER TRAINING AND MAKER EDUCATION: The 

Challenge of Developing Competencies. Dissertation (Doctorate). School of Education. 

University of São Paulo. São Paulo, 2019. 

This study has the purpose of discussing Teacher Training able to promote the development 

of competencies to work with the Maker education, under the influence of the Maker 

Movement. Maker Education is any and every action or activity which, in an educative 

perspective and by using Technologies, leads to a process of prototyping, construction, or 

restoration of a product, either physical or digital, where such process is connected to a 

scientific content. It has been generally but not exclusively taking place in environments of 

digital fabrication, named makerspaces or Fab Labs. Thus, the research starts with a 

bibliographical search on Teacher Training using Technology and Maker Education. Data are 

from a field study conducted between 2015 and 2019 in Program Fab Lab Livre in São Paulo 

and, also, from immersions in educational Makerspaces in the U.S. states of New York and 

California. The latter was possible due to a doctorate internship in Stanford University, where 

I was a Visiting Student Researcher in the Graduate School of Education, in the 2017-18 

academic year. Through interviews with professors, lab technicians, tinkers, and makers, and 

observing the work done by those individuals in the places researched, I sought to understand 

how teachers would be able, while performing their job in maker school environments, to 

provide a creative and meaningful learning of the curriculum. Thus, in the data analysis, I 

first propose a discussion about what it means to manage a maker classroom to then, based 

on Vasconcellos (2003), come to four fundamental points of such management: time, space, 

curriculum, and interpersonal relationships. Stemming from the watchful eye to the four 

points, in the fieldwork, and anchored in Perrenoud (1999), Freire (1996), and Papert (1980), 

the dissertation moves towards the discussion and formulation of the competencies required 

by the educative maker practice. Finally, as for developing such competencies, I discuss how 

to provide Teacher Training that conceive them as to engender a Maker teacher. Amidst this 

debate, the dissertation presents and validates the assumption that the educational experiences 

in the process of production with technology, as developed in makers spaces, require a new 

conduct for the teaching work and its competencies, which in turn leads to rethinking teacher 

education in order to include a creative and meaning approach to the teaching of the 

curriculum. As a result of this study, one sees that teachers have little and precariously 

conducted maker activities in their practice, and, when they do it, they seldom connect such 

process with the school curriculum. Such conduct ends up in enhancing the cultural distance 

between the school and the Technologies, however the teacher alone cannot take 

responsibility for such scenario since this research has also verified that teaching education, 

in general, have scarcely prepared teachers for a practice with technology. In conclusion, 

bearing this in mind and based on the new competencies required by the educative maker 

practice, the research gives a hint of a new Teacher Education which corroborates to retrieve 

the perception of responsibility teachers have in utilizing the contemporary technological 

elements while developing a transforming praxis. 

Keywords: Teacher education; Maker Education; Fab Lab; Maker Classroom Management; 

Teaching Competencies. 
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APRESENTAÇÃO 

O mineiro e a Paulicéia: uma história desvairada 

 

Ela me chegou surpreendentemente linda. Fui buscá-la como incógnita a ser desvendada. 

Problema matemático a ser resolvido. Ela se fez poema sem rima, sobrando metáforas a se 

confundirem com a realidade. Um verso nu. Uma frase crua. Muitas conjugações verbais. 

Impossível decorar. Possivelmente impossível. Chegou enchendo-me de medo e desarranjos. 

Soberba mulher. Inocente menino. Alargou meus passos, desafiou-me. Desafiando-me, foi 

desfiando, uma a uma, minhas crenças mineiras. Perigo! Violência! Cuidado ao pisar. Atenção 

ao andar. Foi entrando em mim pelas suas avenidas e largas ruas, foi entoando buzinaço no meu 

cotidiano. Descortinando minha alma, deixou-me acontecer dentro dela. Não sem suor. Não sem 

algum sacrifício. Diante dela pasmei, enlouqueci, quis voltar, resisti. A cidade sabe dar seu 

tempo. Encontrou-me só, num domingo sem preguiça, em quarto pequeno onde só cabíamos eu 

e minhas indagações. Atirou-me para fora em segunda-feira de muitos afazeres. 

O medo foi o primeiro passo e primeiro e último recuo. A lida do dia a dia foi me enturmando 

com essa protagonista da vida em seus mais belos ensaios. Despido o medo, o deslumbramento. 

Deslumbramentos, geralmente, nos enchem de coragem. Nos convidam a passear pelos 

encantamentos. E lá fui eu, menino, a engatinhar sobre ela. 

Os iniciantes movimentos me levaram ao teatro. Depois a museus. Parques e eventos ao ar livre. 

Andando e pedalando avenidas aos domingos. Conferindo sua magnitude, fui encontrando sua 

simplicidade. Misturada em cores, em cheiros, em diversificadas gentes, foi acolhendo minha 

curiosidade mineira, meus receios gerais. 

Debruçado sobre livros, aulas, idas e vindas, fui transpondo muros. Os do meu pequeno quarto, 

os da minha grande ignorância sobre o que seria viver São Paulo. Alargada a alma, a generosa 

cidade foi afastando seus véus. Aqui um parque, um jardim, acolá um asfalto sem fim. Esquinas 

para se encontrar, becos escuros para se fugir. Sinfonia de contrastes, a cidade foi trazendo sua 

música, seus cantos, sua arte de ser bela na complexidade. Não é exata a equação chamada 

Sampa. Assim como não são exatos os sinônimos. O Museu da Língua Portuguesa que o diga. 

Levado pelo fogo, arde em mim sua lembrança. 

São Paulo parece à primeira vista uma guerra a ser vencida. Ledo engano. Há que se deixar 

levar pelos seus braços enormes, por suas luzes que nos acendem por dentro. Iluminados, nos 

tornamos desbravadores - viajantes, condutores do próprio destino. 

Sigo São Paulo como menino que empina pipa. Aprendi que ao sabor do vento é que se assegura 

o voo. Difícil foi encostar minha mineiridade à sua amplidão. Encostei meu trem ao seu metrô. 

Meu passo mais manso ao seu frenesi. Trouxe de Minas minhas montanhas, meu uai e meu ritmo 

“cafezinho com pão de queijo”. Ela me recebeu estendendo uma toalha de possibilidades para 

abastecer minha saudade e encher meu embornal de tantas e outras não menos deliciosas 

iguarias. Queijo com doce é mineira receita de felicidade. Chegando aqui eu tinha o queijo. 

Agora tenho a goiabada. 

Entender São Paulo? Não sei se alguém possa. Mas, de longe, bem longe do menino em quarto 

pequeno, sei que abri janela, tramela do coração. Revi e reli meus avessos. Já tenho endereço. 

Já cruzei a Ipiranga com a Avenida São João. 

Miryan Lucy de Rezende. O mineiro e a Paulicéia (2015) 
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O texto O mineiro e a Paulicéia, escrito pela professora e poeta Miryan Lucy, 

foi inspirado em conversas nossas sobre minha vinda de Minas Gerais para a capital 

paulista e as primeiras semanas de doutoramento na Universidade de São Paulo (USP). 

Presenteado com essa arte, venho revelar ao leitor a história que a sucedeu e, também, 

um pouco do que vivi antes. 

Neste primeiro capítulo, de apresentação, narro alguns acontecimentos sobre 

minha formação que me fizeram ir ao encontro do objeto de pesquisa. Ao final do 

capítulo, apresento as perguntas norteadoras a esta pesquisa, os objetivos, principal e 

específicos, além de, definir a hipótese que me disponho a comprovar neste estudo. 

 

O encontro com o objeto de pesquisa 

A ideia desta investigação partiu de minha trajetória que, apesar de ser um 

caminho individual, se constitui sobre práticas coletivas vividas, defendidas e construídas 

lenta e esforçadamente ao longo dos anos de formação docente, inicial e continuada. Tal 

movimento vem exigindo um empenho que tem resultado até aqui numa experiência 

significativa de aprendizado, por isso entendo ser fundamental compartilhar com o leitor 

um pouco dessas minhas andanças e vivências. 

Minha Educação Básica foi feita, quase toda, num colégio militar da cidade, o 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), público e estadual, comandado pelo 

Batalhão Municipal da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A diretoria da escola 

era sempre presidida pelo comandante do batalhão e, consequentemente, o colégio era 

visto quase que como um quartel juvenil, tendo em vista o regimento se parecer muito 

com o usado na Polícia Militar.  

Com a tradição de iniciar as manhãs com todos os alunos em formação, 

hasteando as bandeiras nacional, estadual, municipal enquanto entoavam os respectivos 

hinos, o colégio tinha aulas tradicionais e contava sempre com muito rigor, inclusive nas 

vestimentas, razão pela qual militares recebiam os alunos no portão da escola, zelando 

pelo padrão de uniforme que era composto pela camisa, calça, e também saia para as 

meninas, meias brancas e calçado fechado preto.  
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Se a meia apresentasse qualquer detalhe de outra cor, fosse uma simples listra 

pequena preta, o aluno era proibido de entrar. Essa era a regra. Não entendíamos o porquê, 

mas ninguém questionava. Anos depois, entendi que o sucesso do poder disciplinar se 

devia sem dúvida ao uso de instrumentos simples: “o olhar hierárquico, a sanção 

normalizadora e sua combinação com o exame” (FOUCAULT, 1987, p. 164).  

O Colégio Tiradentes tinha construções defasadas, carteiras envelhecidas e 

pouca tecnologia implantada na instituição, tanto na administração quanto no ensino. A 

instalação de um laboratório de ciências e outro de informática veio acontecer nos meus 

anos finais como aluno, no final da década de 90, mas poucas vezes fomos levados a eles 

e em nenhuma delas tivemos alguma aula significante, que tenha me marcado. A verdade 

era que os laboratórios eram vistos com uma espécie de distração ao ensino, um 

desperdício do tempo em sala de aula, ou ainda, como uma maneira dos professores não 

ensinarem. Por essa razão, poucos eram os docentes que se arriscavam em universos fora 

da sala convencional, além do que, essa situação deixava clara a visão escolar de que 

pouco importava a aplicação de qualquer ciência, mas, sim, o fato de termos de saber a 

matéria na ponta da língua. A conclusão do ensino médio aconteceu no final do ano de 

2000, seguido pelos tempos de faculdade. 

Minha formação docente, inicial, foi realizada pela licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Em geral, como acontece também em 

outras formações, foi cheia de expectativas dada a sede de aprender técnicas e saberes 

que, penso eu, são fundamentais para um trabalho de excelência. Minhas primeiras 

leituras foram com Nóvoa (1992, p. 16), sobre o processo identitário do professor que, 

como qualquer outro profissional, é dinâmico e sustentado por três componentes básicos: 

“adesão – a princípios e valores, a adoção de projetos; ação – escolha das melhores 

maneiras de agir, de trabalhar em sala de aula, escolha de métodos, autoconsciência; e, 

reflexão sobre a própria ação”.  

A leitura que realizei desse autor me provocou a compreensão de que tais 

componentes básicos não deveriam ser baseados em tempo, mas na qualidade com que 

são traçados, pois aderir a valores, planejar ações e refletir sobre sua prática demanda 

tempo, e por isso exige paciência.  



 20 

Porém, à época, existia uma corrente apressada, de licenciandos, que ia logo 

buscando se formar no menor tempo possível e, por conta dessa pressa, se detiveram na 

realização do básico, aquilo que fosse o suficiente para receber a titulação. Para isto havia 

razões diversas que podem ou não justificar essa pressa, porém, a mim, importava 

contestar essa corrente e embarcar nas possibilidades que a universidade oferecia.  

O entusiasmo com o qual vivia a licenciatura foi bem direcionado ao encontrar, 

na faculdade de matemática, professores e alunos que partilhavam do mesmo alento. Nas 

pesquisas de Souza Junior (2000), que viria a ser meu orientador em vários estudos na 

licenciatura e ainda no mestrado, ao tratar da importância do processo coletivo de 

produção de saberes docentes, apresenta esse movimento da seguinte maneira: 

Entendemos que os saberes produzidos no grupo também podem ser 

caracterizados por um movimento dialético para o qual os indivíduos 

contribuem com seus saberes singulares na construção de um saber 

coletivo e, por outro lado, esses saberes produzidos coletivamente 

possibilitam o desenvolvimento do saber do indivíduo (SOUZA 

JUNIOR, 2000, p. 166). 

Minha formação foi repleta de experiências coletivas de discussão e 

aprendizado, para alcançar novas formas significativas de ensinar e aprender matemática 

com uso da tecnologia. A temática tecnologia, aliás, sempre me foi atrativa dada a 

curiosidade com a qual cresci, vendo computadores sendo incorporados à sociedade e, 

por conseguinte, à minha história. 

Cursei disciplinas curriculares que especificamente tratavam do uso da 

tecnologia para a Educação, como Informática e Ensino, e outras que abordavam o tema 

entre seus objetivos, mas foi na iniciação científica, sendo bolsista de programas como a 

Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) e Programa de Educação Tutorial (PET) 

de Matemática, que tive as experiências mais significativas para formação docente 

relacionadas às tecnologias.  

Nesses programas desenvolvemos atividades acadêmicas que integraram 

ensino, pesquisa e extensão, entrelaçadas por estudos em diversas áreas da Matemática, 

como Educação Matemática, Matemática Pura, Matemática Aplicada, Biomatemática e 

Probabilidade e Estatística, resultando em criação de Objetos de Aprendizagem (OA) 

sobre o tema de trigonometria, que foram ao final de sua produção disponibilizados na 

plataforma do MEC. Além do estudo de matemática, necessário para a produção desses 
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softwares educacionais, aprendíamos sobre programação e produção tecnológica e 

pedagógica como ferramenta de ensino. 

Concomitante a essas bolsas, ainda no período da graduação, atuei como 

presidente na Empresa Júnior da Faculdade de Matemática da UFU, denominada GRUPO 

SOMA, tendo sido também um dos fundadores. A vida acadêmica ainda era composta de 

reuniões periódicas por eu ter sido membro dos grupos de pesquisa GEPEM – Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, NUPEME – Núcleo de Pesquisas em 

Mídias na Educação e GEPAE – Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação 

Educacional. 

Em todos esses cenários estive envolvido com as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), seja estudando técnicas e processos inovadores 

realizados com tecnologia para o ensino de matemática, seja criando técnicas e processos 

a fim de buscar uma formação docente que considerasse as tecnologias como recurso 

coevo no trabalho de professor.  

A relação com as tecnologias direcionou minha maneira de agir, de trabalhar 

em sala de aula, a escolha de métodos, a autoconsciência, e culminou na reflexão sobre a 

minha própria ação, materializada em pesquisas e artigos produzidos e publicados em 

diversas áreas da matemática, principalmente nos seguintes temas: Educação Matemática; 

Formação de Professores; Informática e Ensino; Aprendizagem Criativa; Softwares 

Computacionais; Objetos de Aprendizagem; Jogos Educacionais; Modelagem 

Matemática; Biomatemática; e Web design. 

Ingressando como aluno bolsista da agência de fomento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Programa de Pós-Graduação 

da Faculdade de Educação, FACED/UFU, na linha de pesquisa Saberes e Práticas 

Educativas, escolhi acompanhar um grupo de alunos de graduação em matemática, 

bolsistas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na 

intenção de compreender o espaço de formação proporcionado pelo PIBID, para um 

grupo de alunos do Curso de Licenciatura em Matemática, que desenvolvia atividades em 

uma mesma escola.  
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Tal programa oferecia bolsas de estudos aos licenciandos para que eles 

desenvolvessem, em escolas da rede pública de ensino que obtiveram baixo desempenho 

nas avaliações externas, ações que promovessem nessas instituições de ensino um melhor 

rendimento nas próximas avaliações. O grupo que pesquisei me foi atrativo pelo seu 

grande ímpeto no uso das tecnologias, tais como robótica, softwares educativos, OA, 

dentre outras ferramentas, para cumprir a tarefa que lhes cabia. 

Neste mestrado, pude refletir sobre como o trabalho com tecnologias 

influenciava a formação docente desses futuros professores. A pesquisa me proporcionou, 

dentre outras coisas, repensar e amadurecer as reflexões sobre o uso das tecnologias 

dentro do contexto escolar e criar uma interface de possibilidades de formação dada pela 

experiência dos alunos do PIBID. Esse esquema pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema final de possibilidades de interfaces.  

A partir da análise da trajetória dos estudantes de licenciatura, participantes do 

programa PIBID, desenvolvi a estrutura que vemos na Figura 1. Tal imagem mostra, por 

meio das linhas pontilhadas, as possibilidades de conexões às quais o licenciando tinha 

acesso em sua formação docente. O trabalho com as tecnologias, apesar de tímido, foi 

identificado em cada um dos pontos de formação e analisado de acordo com a 

profundidade que refletia na formação docente.  
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A pesquisa de mestrado me ensinou que, apesar de oferecer essas 

possibilidades aos licenciandos, a formação inicial dificilmente conecta esses pontos, ou 

mesmo promove consciência pra que o licenciando o faça. Entender que a formação 

docente é, geralmente, enraizada numa concepção facetada e engavetada corroborou para 

que eu continuasse a pesquisar sobre a formação. 

A admissão no programa de pós-graduação, nível de doutorado, da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) aconteceu em julho de 2015, dois 

anos depois do término do mestrado.  

Paralelamente às disciplinas cursadas na pós-graduação, já interessado em 

prosseguir com estudos sobre formação de professores com TDIC, comecei a mapear 

novas ações educacionais promovidas por meio das tecnologias e terminei por me deparar 

com uma proposta da prefeitura de São Paulo, de criação de Laboratórios de Fabricação 

(ou Fab Lab) municipais em diversos pontos da cidade, pelo programa Fab Lab Livre de 

São Paulo. 

O FAB LAB LIVRE SP é uma rede de laboratórios públicos – espaços 

de criatividade, aprendizado e inovação acessíveis a todos interessados 

em desenvolver e construir projetos – que através de processos 

colaborativos de criação, compartilhamento do conhecimento, e do uso 

de ferramentas de fabricação digital, possibilita à população de São 

Paulo aprender, projetar e produzir diversos tipos de objetos, e em 

diferentes escalas. (FAB LAB LIVRE DE SÃO PAULO, 2016). 

Em outras palavras, são laboratórios de fabricação digital com o objetivo de 

disseminar a produção do conhecimento em tecnologia, ciência, arte e inovação. Para isso 

contam com uma equipe de formação diversa, que oferece, gratuitamente, cursos, oficinas 

e palestras. Os laboratórios são equipados com maquinários de última geração, como 

impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de recorte, fresadoras de Comando Numérico 

Computadorizado (CNC), computadores com software de desenho digital ou Computer-

Aided Design (CAD), equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de marcenaria 

e mecânica. Em momento oportuno no texto faremos considerações mais detalhadas sobre 

esses espaços. 

Minha curiosidade se aguçou ao visitar um dos Fab Lab e observar que parecia 

intenção do programa aproximar o novo equipamento urbano das instituições públicas de 
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ensino, as escolas, proporcionando um ambiente de aprendizado significativo voltado 

para uma estratégia mão-na-massa.  

Esse objetivo foi devidamente confirmado e oficializado tempos depois por 

Daniel Annenberg, à época Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, 

um dos responsáveis pelo programa, em palestra ocorrida no Centro Cultural São Paulo, 

em comemoração ao Arduíno Day 20171, onde, na abertura do evento, o Secretário, 

apresentando o Fab Lab Livre SP, revelou em seu discurso o objetivo de se utilizar da 

capacidade de criar, como estratégia educacional por meio de uma tecnologia de ponta 

(EMBARCADO, 2017).  

Neste sentido, entendo que, para alcançar tal objetivo, seja imprescindível uma 

atuação docente consciente e significativa, que exija uma relação próxima (ou pelo menos 

não avessa) às tecnologias propostas. Parti então a compreender como funcionam esses 

laboratórios e como tem sido construída sua relação com a educação. A primeira tarefa 

foi entender de onde vinha essa concepção de laboratório de criação, e foi assim que 

cheguei ao Movimento Maker2, termo que vou minuciar em algumas páginas, mas que, 

em suma, versa sobre a capacidade de criar e construir do ser humano. Sua capacidade de 

ser inventor.  

O nascimento de uma vertente da educação que esteja atrelada ao Movimento 

Maker me fez questionar sobre a existência de um “professor Maker”. Alguém que unisse 

ciência e tecnologia a fim de incentivar a criatividade. Como seria o trabalho docente num 

ambiente Maker? Assim, defini as perguntas norteadoras que orientaram o projeto desta 

tese: 

• Como gerir o tempo, o espaço, o currículo e as relações interpessoais 

num Espaço Maker? 

• Que competências definem um professor Maker? 

• Como formar um professor Maker? 

 

1 A palestra do secretário pode ser vista/ouvida, na íntegra, no site EMBARCADO, referenciado no 

Capítulo de Referências desta tese. 

2 Usarei a terminologia em inglês, respeitando sua usabilidade nos meios pelos quais circulei, entendendo 

ainda que uma tradução para a língua portuguesa poderia trazer estranheza ao termo. 
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Pensando nessas perguntas, me propus à construção desta pesquisa, que tem 

como objetivo principal discutir sobre uma Formação Docente que promova o 

desenvolvimento de competências para o trabalho com a Educação Maker, sob a 

influência do Movimento Maker. Deste objetivo principal, parto para objetivos 

específicos, assim formulados e propostos: 

• Levantar e analisar a literatura referente à intersecção da Educação com 

a Cultura Maker, dando foco para pesquisas sobre a formação de 

professores. 

• Identificar o processo de produção de conteúdos físico-digitais de 

docentes de escolas públicas possibilitado pelo projeto Fab Lab Livres 

SP. 

• Examinar as relações entre a produção de conhecimento sobre a 

inovação científica e tecnológica no âmbito do Movimento Maker e os 

processos formativos dos docentes. 

É importante salientar que ao abordar a Educação Maker, partirei da definição 

proposta por Soster (2018), a qual propõe o termo como:  

Processo para guiar, instruir ou conduzir o educando para continuar sua 

própria educação com consciência da sua metacognição e visão crítica 

da sua situação atual (ou para transformá-la, caso desejado). Acontece 

em uma plataforma que estimula a expressão criativa na construção e 

compartilhamento de artefatos e produções intelectuais, através da 

promoção do desenvolvimento da autonomia, da identidade Maker, de 

conhecimentos poderosos e de habilidades em ferramentas, tecnologias, 

práticas e processos do contexto Maker, e demais áreas de 

conhecimento, de maneira integrada. (SOSTER, 2018, p.133) 

Em outras palavras, esta pesquisa entende que a Educação Maker seja toda e 

qualquer ação ou atividade, com viés educativo que, utilizando-se das Tecnologias, 

conduza um processo de prototipação/construção/manutenção de um produto, físico ou 

digital, relacionando tal processo a um conteúdo científico. Sua promoção é, geralmente, 

facilitada em ambientes de fabricação digital, tais como espaços makers, embora não 

exclusiva a estes locais. 

Parto, então, da hipótese de que as experiências educacionais no processo de 

produção com tecnologia, desenvolvidas em espaços makers, exigem uma nova conduta 

do trabalho docente e das competências do professor, provocando, por sua vez, um 
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repensar sobre a formação docente, abrangendo um ensino criativo e significativo do 

currículo. 

Na intenção de comprovar esta tese, minha pesquisa abraça ideais propostos 

pelo Movimento Maker acreditando que este movimento pode contribuir de maneira 

significativa para o ensino. Por se tratar de uma investigação sobre Formação de 

Professores, o capítulo de Introdução vem abordar um breve panorama da relação entre a 

Formação Docente e as Tecnologias. 

A partir daí, para alcançar os objetivos, responder às perguntas norteadoras 

formuladas e, consequentemente, expandir conhecimento na área da Formação de 

Professores, o estudo explora, no Capítulo 1, as ideias do Movimento Maker desde seu 

surgimento até a chegada nas instituições de ensino, e inicia a Revisão Teórica na área da 

Educação, abordando as pesquisas sobre formação docente e Maker. Neste momento, o 

trabalho mergulha em periódicos e pesquisas do Brasil e do exterior, nas quais se nota o 

crescimento exponencial pelo interesse em atividades maker voltadas para a educação, 

compreendendo a importância do desenvolvimento de estudos sobre Formação Docente 

em Maker, ao mesmo tempo que se verifica a falta destes, dando uma responsabilidade 

ainda maior a esta pesquisa. 

Em seguida, o capítulo de Procedimentos Metodológicos revela ser este um 

estudo de campo e relata os métodos utilizados para captação e análise dos dados colhidos 

no campo da investigação, a fim de concluir o objetivo principal desta tese e validar a 

hipótese levantada. Portanto, este capítulo irá abranger além de uma explanação sobre a 

escolha da Metodologia da Pesquisa no campo da Educação, uma vez que ainda discorre 

sobre a opção pelo campo adotado para captação de dados, dos sujeitos que compõem 

esta investigação e dos instrumentos para registro de dados. 

Inicia-se então a análise destes dados nos capítulos seguintes. 

O Capítulo 3, FUNDAMENTOS DA GESTÃO DO ESPAÇO MAKER, trará 

quatro pontos fundamentais da gestão de um espaço maker: o tempo, o espaço, o currículo 

e as relações interpessoais. A partir do olhar atento no campo de pesquisa, a tese promove 

uma análise e discussão de cada um destes pontos, que serão considerados pilares da 
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prática docente num ambiente Maker, dando indícios sobre a formulação de competências 

necessárias à prática educativa e maker, que é fomentada no capítulo seguinte. 

No Capítulo 4, nomeado COMPETÊNCIAS DA PRÁTICA EDUCATIVA 

MAKER, o estudo busca reorientar as discussões para os saberes, competências e 

habilidades docentes necessárias para orientar a atuação da profissão num ambiente 

maker, abordando características e tipologias docentes desenvolvidos por Perrenoud 

(1999), Papert (1999), e Freire (1996), a partir de seus estudos, projetando a formulação 

de uma formação docente maker. O capítulo termina na elaboração de cinco competências 

necessárias à prática educativa e maker. 

Na busca por refletir sobre uma Formação Docente que promova o 

desenvolvimento de competências para o trabalho com a Educação Maker, o Capítulo 5, 

O PROCESSO FORMATIVO DOCENTE PARA A PRÁTICA MAKER, inicia sua 

discussão tateando o cenário nacional da formação de professores e percebendo qual a 

realidade fora e dentro das licenciaturas, desde a procura pela profissão docente até como 

estão estruturados os cursos de formação, e as consequências disso. A partir das 

percepções sobre este cenário, e se baseando nas cinco competências necessárias à 

prática educativa e maker, a tese promove a discussão anunciada e formula uma 

concepção sobre um processo formativo docente e maker. 

Por agora, iniciamos os estudos mergulhando no capítulo introdutório, onde 

abordamos brevemente o cenário da Tecnologia nos cursos de Formação de Professores 
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INTRODUÇÃO 

 

Eu constato que a escola está péssima, mas eu não constato que a escola 

esteja desaparecendo e vá desaparecer. Por isso, então, eu apelo para 

que nós que escapamos da morte da escola e que estamos sobreviventes: 

modifiquemos a escola. Para mim a questão não é acabar com a escola, 

mas é mudá-la completamente, é radicalmente fazer com que nasça 

dela, de um corpo que não mais corresponde à verdade tecnológica do 

mundo, um novo ser tão atual quanto à tecnologia. (Citação oral de 

Paulo Freire em um vídeo intitulado "O Futuro da Escola: Paulo Freire 

e Seymour Papert", da TV PUC-São Paulo, 1995). 

Neste capítulo introdutório abordamos brevemente o cenário da Tecnologia nos 

cursos de Formação de Professores. Isso significou verificar o quanto esses cursos, de 

fato, possuem as Tecnologias como parte de sua formação. Para isso, partimos de um 

estudo de Gatti e outros (2009), que buscou analisar o que se propunha como disciplinas 

e conteúdos formadores nas instituições de ensino superior para os cursos presenciais das 

licenciaturas em Pedagogia, em Língua Portuguesa (Letras), em Matemática e em 

Ciências Biológicas. De posse dos dados da pesquisa, foi possível notar que a Tecnologia 

é pouco empregue e, consequentemente, pouco estimulada nas formações docentes. 

Percebendo esse cenário, e vislumbrando uma sociedade global que aponta progressos 

tecnológicos cada vez mais avançados, recorremos a autores como Prensky (2001), 

Dussel (2000) e Castells (1999), para compreendermos a importância de aproximar as 

Tecnologias ao papel do professor e de sua formação. 

 

Tecnologias na formação de professores: breve contextualização 

Adotamos em nossa pesquisa o conceito de tecnologia abordado por Kenski 

(2007), qual seja, “[…] um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 

aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade” (KENSKI, 2007, p.24). Ao defender esse ponto de vista, 

a autora entende a tecnologia como sendo ferramentas ou artefatos construídos para uma 

diversidade de tarefas. Sustentar essa imagem significa afirmar que não existe uma 

diferença essencial entre os utensílios de pedra, da antiguidade, e os artefatos tecnológicos 

modernos. Como afirma Kenski (2007), a evolução humana pode ser marcada pelo 

desenvolvimento progressivo da tecnologia. “A evolução social do homem confunde-se 
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com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes períodos da 

história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo avanço tecnológico 

correspondente” (KENSKI, 2007, p. 21). Consequentemente, ao falarmos de inovações 

tecnológicas nos referiremos imediatamente a toda inovação capaz de transformar a 

realidade com tecnologia, bem como de transformar a própria tecnologia. 

A inserção das tecnologias no âmbito escolar chegou com grande expectativa. 

Inicialmente os recursos tecnológicos foram considerados a solução para os problemas 

educacionais, havendo, por isso, uma ênfase para o planejamento de princípios e métodos. 

Contudo, a escola acabou por utilizar o modelo tradicional de ensino com as tecnologias, 

resultando muitas vezes em um uso precário. Sobre esse aspecto, Martín-Barbero (2008) 

constata que a incorporação dos computadores à educação vem sendo construída com 

foco na realização de tarefas pré-estabelecidas e castrando, assim, as possibilidades 

abertas pela tecnologia, por exemplo, da busca por novas descobertas e inovações. Ou 

ainda, como constatado por Blikstein (2008), mesmo quando professores têm um discurso 

de autonomia e são adeptos ao uso de tecnologia, costumam eles terem o controle sobre 

o equipamento tecnológico, mantendo também um comportamento conservador e 

tradicional, sobrepondo-se ao discurso.  

Não por acaso, esse parece ser o resultado de uma formação que, quando muito, 

apresenta métodos de utilização das tecnologias sem propor que as mesmas sejam 

refletidas num conceito amplo das possibilidades de uso educacional, questionando seus 

limites e suas potencialidades. 

De fato, em estudo que buscou analisar o que se propunha como disciplinas e 

conteúdos formadores nas instituições de ensino superior para os cursos presenciais das 

licenciaturas em Pedagogia, Língua Portuguesa (Letras), Matemática e Ciências 

Biológicas, Gatti e outros (2009) nos fornece importantes dados acerca da formação dos 

professores destes cursos, que podem ser contemplados, respectivamente, nos Quadro 1, 

2, 3 e 4. Tais quadros trazem dados sobre as cargas horárias e disciplinas obrigatórias das 

licenciaturas analisadas, contemplando um total de 165 cursos de formação de professores 

espalhados pelas cinco regiões brasileiras, o que nos proporcionou traçar um bom 

panorama da inserção das Tecnologias nesse cenário. Analisemos os Quadros postos. 
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Quadro 1 – Carga horária e disciplinas obrigatórias: Pedagogia 

Categorias 
Carga horária Disciplinas 

Horas % Nº % 

Fundamentos 

teóricos da 

educação 

Fundamentos teóricos da educação 45.214 22,5 701 22,6 

Didática geral 7.204 3,6 106 3,4 

Subtotal 52.418 26,1 807 26,0 

Conhecimentos 

relativos aos 

sistemas 

educacionais 

Sistemas educacionais 10.734 5,3 165 5,3 

Currículo 10.585 5,3 158 5,1 

Gestão escolar 9.779 4,9 140 4,5 

Ofício docente 1.201 0,6 19 0,6 

Subtotal 32.299 16,1 482 15,5 

Conhecimentos 

relativos à 

formação 

profissional 

específica 

Conteúdos do currículo da 

educação básica 
14.126 7,0 232 7,5 

Didáticas específicas, 

metodologias e práticas de ensino. 
45.463 22,6 643 20,7 

Saberes relacionados às 

Tecnologias 
1.160 0,6 22 0,7 

Subtotal 60.749 30,2 897 28,9 

Conhecimentos 

relativos às 

modalidades e nível 

de ensino 

Educação Especial 6.870 3,4 118 3,8 

Educação de Jovens e Adultos 3.051 1,5 49 1,6 

Educação Infantil 10.491 5,2 165 5,3 

Contextos não escolares 977 0,5 16 0,5 

Subtotal 21.389 10,6 348 11,2 

Outros saberes  10.129 5,0 173 5,6 

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  13.319 6,6 217 7,0 

Atividades complementares 10.629 5,3 183 5,9 

Total 200.932 100.0 3.107 100,0 

Fonte: Dados colhidos em Gatti et al. (2009, v. 29) 

Para os cursos de Pedagogia analisados, num conjunto amostral composto por 

71 (setenta e um) cursos de graduação presenciais distribuídos em todo o país, a 

porcentagem de disciplinas obrigatórias referentes aos conhecimentos relativos à 

formação profissional específica sobre tecnologia é de apenas 0,7%, o que significa dizer 

que das 3.107 (três mil cento e sete) disciplinas verificadas em todos os 71 cursos, apenas 

22 (vinte e duas) eram ligadas à Tecnologia, levando a uma carga horária 0,6% do total 

do curso de Pedagogia, em média. Ainda segundo Gatti et al. (2009), isso representa 

pouco mais de 1.000 (mil) horas de formação docente relacionadas às Tecnologias, das 

mais de 200 (duzentas) mil horas da carga horária dos cursos, como podemos observar 

em destaque no Quadro 1. 
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Quadro 2 – Carga horária e disciplinas obrigatórias: Letras 

Categorias 
Carga horária Disciplinas 

Horas % Nº % 

Fundamentos 

teóricos 

Fundamentos  4.950 6,2 81 6,7 

Didática geral 1.296 1,6 21 1,7 

Subtotal 6.246 7,8 102 8,5 

Conhecimentos 

relativos aos 

sistemas 

educacionais 

Estrutura e Funcionamento  1.490 1,9 25 2,1 

Currículo 1.256 1,6 20 1,7 

Gestão escolar 236 0,3 3 0,2 

Ofício docente 288 0,4 4 0,3 

Subtotal 3.270 4,1 52 4,3 

Conteúdos específicos da área 41.031 51,4 623 51,6 

Conhecimentos 

específicos para a 

docência 

Conteúdos dirigidos à escola básica  4.179 5,2 64 5,3 

Didáticas específicas, metodologias 

e práticas de ensino. 
4.531 5,7 60 5,0 

Saberes relacionados às 

Tecnologias 
188 0,2 3 0,2 

Subtotal 8.898 11,1 127 10,5 

Conhecimentos 

relativos às 

modalidades e nível 

de ensino 

Educação Especial 800 1,0 15 1,2 

Educação de Jovens e Adultos 0 0,0 0 0,0 

Subtotal 800 1,0 15 1,2 

Outros saberes  12.184 15,2 186 15,4 

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  2.992 3,7 49 4,1 

Atividades complementares 4.531 5,7 53 4,4 

Total 79.952 100,0 1.207 100,0 

Fonte: Dados colhidos em Gatti et al. (2009, v. 29) 

Agora, para os cursos de Letras analisados, num conjunto amostral composto 

por 32 (trinta e dois) cursos de graduação presenciais distribuídos em todo o país, a 

porcentagem de disciplinas obrigatórias referentes aos conhecimentos relativos à 

formação profissional específica para a docência, sobre tecnologia, é assustadoramente 

pequena: apenas 0,2%. Isso significa que das 1.207 disciplinas verificadas em todos os 

32 cursos, apenas três são ligadas às Tecnologias. Outro dado apresentado diz que, 

novamente, apenas 0,2% das quase 80.000 horas da carga horária dos cursos, ou seja, 

pouco menos de 200 horas de formação docente, estão relacionadas às Tecnologias. 
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Quadro 3 – Carga horária e disciplinas obrigatórias: Licenciaturas em Matemática 

Categorias 
Carga horária Disciplinas 

Horas % Nº % 

Fundamentos 

teóricos 

Fundamentos  5.380 6,6 85 7,5 

Didática geral 1.307 1,6 19 1,7 

Subtotal 6.687 8,2 104 9,2 

Conhecimentos 

relativos aos 

sistemas 

educacionais 

Estrutura e Funcionamento  1.644 2,0 25 2,2 

Currículo 554 0,7 8 0,7 

Gestão escolar 392 0,5 6 0,5 

Ofício docente 100 0,1 2 0,2 

Subtotal 2.690 3,3 41 3,6 

Conteúdos específicos da área 27.707 34,1 361 32,1 

Formação específica 

para a docência 

Conteúdos dirigidos à escola básica  15.088 18,5 204 18,1 

Didáticas específicas, metodologias 

e práticas de ensino. 
8.551 10,5 116 10,3 

Saberes relacionados às 

Tecnologias 
1.356 1,7 18 1,6 

Subtotal 24.995 30,7 338 30,0 

Conhecimentos 

relativos às 

modalidades e nível 

de ensino 

Educação Especial 401 0,5 7 0,6 

Educação de Jovens e Adultos 40 0,0 1 0,1 

Subtotal 441 0,5 8 0,7 

Outros saberes  11.766 14,5 166 14,7 

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  3.027 3,7 52 4,6 

Atividades complementares 4.039 5,0 58 5,1 

Total 81.352 100,0 1.128 100,0 

Fonte: Dados colhidos em Gatti et al. (2009, v. 29) 

Comparado aos cursos de Pedagogia e Letras, o cenário para as Tecnologias 

visto nas Licenciaturas em Matemática é bem melhor. Estas têm praticamente o dobro de 

disciplinas e carga horária que os cursos de Pedagogia e oito vezes mais em comparação 

com o curso de Letras. Mas no contexto geral, os números das Licenciaturas em 

Matemática ainda são bem baixos. Num conjunto amostral composto por 31 (trinta e um) 

cursos de graduação presenciais distribuídos em todo o país, a porcentagem de disciplinas 

obrigatórias referentes aos conhecimentos relacionados à formação profissional 

específica sobre tecnologia é de 1,6%, o que significa dizer que das 1.128 disciplinas 
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verificadas em todos os 31 cursos, apenas 18 são ligadas à Tecnologia. Além disto, apenas 

1,7% das 81.352 horas da carga horária dos cursos de Licenciaturas em Matemática, ou 

seja, 1.356 horas de formação docente, estão relacionadas às Tecnologias durante toda a 

formação inicial. 

Quadro 4 – Carga horária e disciplinas obrigatórias: Licenciaturas em Ciências Biológicas 

Categorias 
Carga horária Disciplinas 

Horas % Nº % 

Fundamentos 

teóricos 

Fundamentos  4.560 5,0 77 5,5 

Didática geral 1.269 1,4 22 1,6 

Subtotal 5.829 6,4 99 7,1 

Conhecimentos 

relativos aos 

sistemas 

educacionais 

Estrutura e Funcionamento  1.428 1,6 24 1,7 

Currículo 847 0,9 15 1,1 

Gestão escolar 244 0,3 4 0,3 

Ofício docente 801 0,9 12 0,9 

Subtotal 3.320 3,6 55 4,0 

Conteúdos específicos da área 59.507 65,0 894 64,3 

Conhecimentos 

específicos para a 

docência 

Conteúdos dirigidos à escola básica  1.358 1,5 25 1,8 

Didáticas específicas, metodologias 

e práticas de ensino. 
8.007 8,7 116 8,4 

Saberes relacionados às 

Tecnologias 
160 0,2 3 0,2 

Subtotal 9.525 10,4 144 10,4 

Conhecimentos 

relativos às 

modalidades e nível 

de ensino 

Educação Especial 529 0,6 11 0,8 

Educação de Jovens e Adultos 0 0,0 0 0,0 

Subtotal 529 0,6 11 0,8 

Outros saberes  3.219 3,5 56 4,0 

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  3.067 3,3 55 4,0 

Atividades complementares 6.577 7,2 75 5,4 

Total 91.573 100,0 1.389 100,0 

Fonte: Dados colhidos em Gatti et al. (2009, v. 29) 

Por fim, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas não foge à regra dos 

anteriores. Na verdade, se iguala ao pior cenário dos cursos de Letras, com os mesmos 

percentuais. Para um conjunto amostral composto por 31 (trinta e um) cursos de 

graduação presenciais de Licenciatura em Ciências Biológicas distribuídos em todo o 

país, a porcentagem de disciplinas obrigatórias referentes aos conhecimentos relativos à 
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formação profissional específica sobre tecnologia é de apenas 0,2%, o que significa dizer 

que das 1.389 disciplinas verificadas em todos os 31 cursos, apenas 3 delas são ligadas à 

Tecnologia. Além disso, é também de 0,2% o percentual de carga horária dos cursos 

relacionado às Tecnologias durante toda a formação inicial, 160 em um total de 91.573 

horas. 

Os números incrivelmente baixos da pesquisa de Gatti et al. (2009) revelam 

uma realidade muito preocupante com relação à deficiência docente com as tecnologias. 

A falta de compromisso das formações docentes com os futuros educadores, negando-

lhes uma formação atrelada aos avanços tecnológicos amplamente presentes na 

sociedade, pode estagnar a profissão de professor numa prática totalmente alheia aos 

progressos da sociedade, fazendo com que a própria profissão docente seja entendida 

como desvalorizada, secundária.  

Para Tardif e Lessard (2005), o magistério não pode ser colocado como uma 

ocupação secundária. Ele constitui um setor crucial nas sociedades contemporâneas, uma 

das chaves para entender as suas transformações. Nessa perspectiva, torna-se mais do que 

relevante considerar os dados da pesquisa de Gatti e outros (2009) por apontarem que 

saberes relacionados a tecnologias no ensino estão praticamente ausentes. 

Essa ausência implica no panorama já mencionado por Martín-Barbero (2008) 

e Blikstein (2008). A falta de saberes significativos sobre a tecnologia na atuação docente 

parece ser devida, entre outras coisas, mas principalmente, à não apropriação devida na 

formação, o que acaba por empoderar o discurso daqueles que são adversos ao uso da 

tecnologia na educação. Essa vertente contrária é geralmente provocada pela falta de 

entrosamento do professor com as novas tecnologias e tende a crer que a tecnologia 

provoca a distração do aluno e banaliza a informação, mas principalmente, usa a falta de 

infraestrutura das instituições de ensino como justificativa de que a educação ainda não 

está preparada para dar um passo tecnológico em sua história. 

De fato, Prensky (2001) diz que a falta de entrosamento do mestre com as novas 

tecnologias é um dos grandes motivos pelos quais ela não avança no meio educacional. 

O receio de descentralizar a escola como agência única de informação, posição à qual ela 

se acostumou, mostra a resistência que a instituição, por meio de seus professores, tem 

do avanço tecnológico percorrido pelo restante da sociedade. E não há dúvida de que as 
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tecnologias mudaram o tratamento para com a informação e têm revolucionado a 

sociedade em vários sentidos, porém, na escola, ela deveria trazer possibilidades, 

especialmente para estudantes, de aprofundar, cruzar fontes, questionar, contestar e 

interagir com as informações transitadas no ambiente escolar, pois educar não se trata 

apenas de obter informação, mas fazer dela conhecimento. 

Percebendo esse cenário, e vislumbrando uma sociedade global que aponta 

progressos tecnológicos cada vez mais avançados, é possível prever um distanciamento 

ainda maior das formações docentes e da inovação tecnológica cada vez mais presente na 

sociedade. 

Para escapar desse horizonte, é importante fundamentar os estudos no 

pensamento de teóricos como Seymour Papert (1980) e Paulo Freire (1996), que orientam 

a convicção de que as tecnologias digitais são aparatos técnicos que influenciam e 

determinam as transformações nos diferentes níveis da sociedade – economia, política e 

cultura – e impõem, por isso, que se compreenda primeiramente que tais produtos são 

ressignificados a partir de um determinado contexto social. Daí a importância da 

delimitação espacial e temporal. Ao falar de tecnologia hoje, não podemos focar em 

computadores apenas, mas verificar a existência de impressoras 3D e cortadoras a laser 

como novas possibilidades tecnológicas. 

Faz-se necessário para isso repensar uma abordagem formativa para docentes 

que valorize as relações e as culturas sociais e o peso das tecnologias na atual articulação 

social, dentro de condições históricas e simbólicas que revelam regras camufladas entre 

e nas relações pessoais. São sempre a prática e o uso contemporâneos que fazem de 

elementos e especializações uma cultura (WILLIANS, 2011, p. 142). 

Ao apoiar nossa tese nestas considerações, pretendemos escapar de análises 

deterministas, as quais veem as tecnologias como produto da pesquisa técnica e do 

experimento, e que tais desenvolvimentos científico-tecnológicos são neutros e 

imparciais politicamente, cumprindo o papel de modificar, ou melhor, de modernizar a 

sociedade e, cabendo a nós adaptar-nos a esse desenvolvimento para participar de sua 

modernização. Essa perspectiva entende que o avanço tecnológico por si só transformará 

a sociedade. Contudo, Inés Dussel (2010) adverte que 
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Nos cabe ficar alerta sobre a redução a certo fetichismo tecnológico que 

crê que a presença dos aparatos tecnológicos produzirá por si só outra 

relação com o conhecimento, e que superestima a capacidade de 

transformação dos aparatos por suas condições de aceitação, 

apropriação e modos de uso (DUSSEL, 2010, p. 35). 

Entendemos por meio da autora que as tecnologias ou o seu desenvolvimento, 

por si mesmos, não determinam as mudanças institucionais, sociais e culturais, uma vez 

que são as relações sociais estabelecidas que indicarão as maneiras pelas quais a 

sociedade se apropriará (ou não) das tecnologias. Tal análise já havia sido desenvolvida 

por Manuel Castells (1999) em sua obra A era da Informação. Para ele, os reajustes 

políticos, econômicos, sociais e culturais vivenciados na segunda metade do século XX 

foram determinantes para o desenvolvimento das próprias tecnologias digitais, forjando 

o que ele chama de “Sociedade em Rede”.  

Esse tipo de sociedade, 

[...] originou-se e difundiu-se, não por acaso, em um período histórico 

da reestruturação global do capitalismo, para o qual foi uma ferramenta 

básica. Portanto, a nova sociedade emergente desse processo de 

transformação é capitalista e também informacional, embora apresente 

variação histórica considerável nos diferentes países, conforme sua 

história, cultura, instituições e relação específica com o capitalismo 

global e a tecnologia informacional.  (CASTELLS, 1999, p.50) 

Por isso, ao voltarmos para a cultura digital, entendemos que o novo a ser 

(re)pensado na “dimensão cultural (social, política e econômica) é um despertar coletivo 

para a possibilidade de se usar a dinâmica das interações entre os domínios da vida que 

estiveram ideologicamente separados [...] gerando modalidades de empoderamento 

social” (PAIVA, 2010, p.20). Ou seja, a cultura digital se formula a partir do uso, 

produção, conflito, compartilhamento, interação e ressignificação de criações humanas 

no âmbito virtual e real, sejam para a emancipação ou malogros sociais. 

Daí a importância do contato do futuro professor com a Tecnologia. É 

necessário compreender que as tecnologias, antes do seu aspecto técnico, são construções 

sociais que são forjadas a partir de relações sociais tensas, ambíguas ou até mesmo 

contraditórias. Deduz-se, ainda com isso, que são apropriadas e usadas no cotidiano das 

pessoas a partir de tencionamentos de grupos sociais e do trabalho, na medida em que se 

interessam ou não pelo seu uso, ou são impelidas a fazê-lo, mesmo que a contragosto.  
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A expertise no uso das Tecnologias por professores, assim como por quaisquer 

outros profissionais, demanda essencialmente duas coisas; a primeira, mais óbvia, o 

contato com a própria Tecnologia; a segunda, claro, tempo. Porém, estas duas podem ser 

quase antagônicas, ao pensarmos que a renovação das ferramentas tecnológicas é 

constante e ligeira. Pouco adianta em sua formação que o professor seja um especialista 

em tecnologias ultrapassadas; tão pouco, que seja perito em algum modismo. 

Tendo isto em mente, é importante estar conectado com artifícios 

contemporâneos, promissores, em ascensão, mas que ao mesmo tempo se apresentem 

sólidos, duradouros, renováveis. Acreditamos ser esse o caso do Movimento Maker. Uma 

cultura que nasceu das garagens e da necessidade de pequenos reparos caseiros, mas vem 

ganhando mundialmente espaços respeitáveis, principalmente em instituições de ensino.  
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CAPÍTULO 1 – O Movimento Maker: das garagens para as escolas 

 

Para alcançar os objetivos, responder às perguntas norteadoras formuladas e, 

consequentemente, expandir conhecimento na área da Formação de Professores, o estudo 

inicia neste capítulo sua exploração às ideias do Movimento Maker, desde seu surgimento 

até à chegada nas instituições de ensino. Ainda neste tópico, iniciamos a Revisão Teórica 

na área da Educação, buscando e examinando as pesquisas sobre Formação Docente e 

Maker. Nesse momento mergulha-se em periódicos e pesquisas do Brasil e do exterior, 

nas quais se nota o crescimento exponencial pelo interesse em atividades maker voltadas 

para a educação, compreendendo a importância do desenvolvimento de estudos sobre 

Formação Docente em Maker, ao mesmo tempo que se verifica sua falta, dando uma 

responsabilidade ainda maior a esta pesquisa. 

 

1.1 O contexto: uma revolução tecnológica 

Em seu livro A Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab (2016) relata o 

contexto histórico das revoluções que a sociedade enfrentou. 

A primeira revolução industrial ocorreu aproximadamente entre 1760 e 

1840. Provocada pela construção de ferrovias e pela invenção da 

máquina a vapor, ela deu início à produção mecânica. A segunda 

revolução industrial, iniciada no final do século XIX, entrou no século 

XX e, pelo advento da eletricidade e da linha de montagem, possibilitou 

a produção em massa. A terceira revolução industrial começou na 

década de 1960. Ela costuma ser chamada de revolução digital ou do 

computador, pois foi impulsionada pelo desenvolvimento de 

semicondutores, da computação em mainframe (década de 1960), da 

computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da internet (década 

1990) (SCHWAB, 2016, p.15-16). 

Esse cenário foi pano de fundo para o nascimento de um movimento que vem 

atravessando os anos e parece evidenciar seu auge em nossa época. O Movimento Maker 

se inicia por volta da década de 50, nos Estados Unidos, com o crescente preço da mão 

de obra, sequenciados por duas causas. Primeiro, a queda dos valores de ações na bolsa 

de valores de Nova Iorque, a New York Stock Exchange.  
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Também conhecida como Grande Depressão, a Crise de 1929 é considerada o 

pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX, causando altas taxas 

de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto, bem como em produções 

industriais, preços de ações, e em praticamente todo o medidor de atividade econômica 

em diversos países no mundo, mas tendo os Estados Unidos como olho do furacão. 

Persistiu ao longo da década de 1930, já sendo seguida pela Segunda Guerra Mundial, 

estendida até 1945, segunda causa desse aumento de mão de obra. 

Com uma economia comprometida pela queda da bolsa, seguida do desvio de 

recursos para as ações bélicas, já que, segundo Dear e Foot (2002), os Estados Unidos da 

América gastaram o equivalente a US$ 4.104.000.000,000 (quatro trilhões e cento e 

quatro bilhões de dólares) durante a 2ª Guerra Mundial, houve a necessidade de as pessoas 

começarem a fazer as suas pequenas obras em casa, já que não dispunham de finanças 

para contratarem mão de obra especializada.  

Vendo esse cenário, os programas de televisão começaram a ensinar a construir 

coisas e as empresas adaptaram seus materiais para comercializá-los em pequenas 

quantidades e com manual de instruções, dando origem às grandes cadeias de venda de 

produtos para bricolagem. As garagens americanas começavam a descentralizar sua 

função singular de guardar veículos para se tornarem, também, galpões de criação 

equipados de ferramentas para os mais diversos trabalhos manuais. 

Nascia então o Movimento Maker, fundamentando-se na cultura do “Faça você 

mesmo”, do inglês Do-it-Yourself (DIY) que vem sendo desdobrado em um conceito 

complementar, o Do-it-with-others (DIWO), traduzido como “Faça com outros”. A 

essência desta cultura é a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, 

modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e/ou projetos.  

A partir da década de 1970 o termo adquiriu uma conotação mais 

política, sob a liderança do movimento punk, especialmente no Reino 

Unido, contra a cultura conservadora e liberal thatcherista3. Os punks 

ingleses passaram a produzir sua música, mas não só isso, também suas 

roupas, cartazes, dentre outras coisas. O movimento se apoiou também 

na fabricação dos próprios objetos técnicos, fazendo com que eles lhes 

 

3 Designa a ideologia e as políticas defendidas pelo Partido Conservador britânico, desde que Margaret 

Thatcher foi eleita líder do partido, em 1975, e, posteriormente, o estilo do governo Thatcher, no período 

em que foi primeira-ministra (1979-1990). 
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dessem a liberdade necessária: o gravador multipista que permitia se 

emancipar dos estúdios de produção e a copiadora que permitia 

imprimir e distribuir “fanzines” escritos pelos próprios membros, sem 

passar por uma editora (NEVES, 2014, p 208).  

Assim, o DIY se tornou profundamente associado ao anarquismo e vários 

outros movimentos anticonsumistas, principalmente nos casos de grande e evidente 

rejeição à ideia de que um indivíduo deve sempre comprar de outras pessoas as coisas 

que deseja ou necessita. Contudo, a terceira revolução industrial, iniciada na década 

anterior, 1960, chamada de revolução digital ou do computador, já vinha impulsionando 

as conexões ao redor do globo, e uniu os chamados DIYers ou Makers, que traduzido para 

o português seria algo como “Fazedores”.  

Os Makers, como são majoritariamente conhecidos, tornam-se então aqueles 

que, amadores ou profissionais, atuam em diferentes áreas ligadas à ciência e à tecnologia, 

que se organizam com o objetivo de suportar mutuamente o desenvolvimento dos projetos 

uns dos outros. Para isso, estes sujeitos utilizam, além da própria experiência e 

conhecimentos, os planos de construção compartilhados por outros Makers, tornados 

públicos via Internet em sites ou vídeos, explicando passo a passo quase tudo o que se 

possa imaginar, impulsionando essa cultura.  

Soma-se a isso a popularização de tecnologias de construção sofisticadas, como 

a impressão 3D e os microcontroladores, e o Movimento Maker ganha território fértil 

para avançar em todo o mundo. Os Makers identificam-se ainda a um movimento 

organizado, estruturado a partir da noção de mínimos recursos e máxima partilha de 

ideias, de projetos e de concepções. 

Para autores como Cris Anderson (2012), Lallement (2015), Eychenne e Neves 

(2013), as inovações trazidas neste movimento, com o avanço das comunicações 

propiciadas pela Web, podem desencadear um processo análogo ao que foi a revolução 

industrial no século XIX. Chris Anderson (2012), autor do livro Makers: a nova 

revolução industrial, vai além e aponta a cultura Maker como bandeirante da próxima 

revolução industrial, em que qualquer pessoa poderá fabricar seus produtos com um 

pouco de conhecimento em design, impressoras 3D, cortadoras a laser e robótica, ou 
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mesmo pela democratização da programação de computadores e de plataformas de 

programação mais simples e baratas, como o Arduíno4.  

Estes recursos, testados e melhorados, concebidos na forma de recursos 

abertos, constituem uma base de trabalho compartilhada, de usufruto gratuito e coletivo 

e facilmente acessível. Schwab (2016) avança essa concepção e sustenta a ocorrência de 

uma quarta e distinta revolução industrial, pois acredita que a velocidade com que as 

novas tecnologias geram outras mais novas e cada vez mais qualificadas provoca um 

impacto sistêmico que envolve a transformação de sistemas inteiros em toda a sociedade.  

A amplitude e profundidade provocadas pela revolução defendida pelo autor 

têm levando a mudanças de paradigma sem precedentes, não modificando apenas o “o 

que” e o “como” fazemos as coisas, mas também “quem” somos. Segundo Schwab (2016) 

A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a 

sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu espaço é muito mais 

amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas 

que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das 

energias renováveis à computação quântica. O que torna a quarta 

revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a 

fusão dessas tecnologias e a interação entre domínios físicos, digitais e 

biológicos (SCHWAB, 2016, p.16). 

Pensando nisso, e tendo em vista que a convergência de produtos e ações 

humanas nos ciberespaços proporcionam uma nova ordem de interação e 

compartilhamento de saberes, temos de recordar as palavras de Paiva (2010), que afirma: 

[...] vislumbramos uma cartografia regida pelo princípio da conjunção, 

convergência e compartilhamento, em que ‘isto’ e ‘aquilo’ se conjugam 

e interagem, propiciando experiências inéditas no cotidiano e na 

história da cultura. É necessário entender essa nova constelação, é de 

ordem fenomenológica (pois traduz a natureza do próprio fenômeno 

tecnossocial e comunicacional) e ao mesmo tempo de ordem 

epistemológica (pois revela o estado avançado na arte da investigação 

científica sobre os processos comunicativos) (PAIVA, 2010, p. 20). 

 

4 Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com 

um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem de programação 

padrão, a qual tem origem em Wiring, e é essencialmente C/C++. O objetivo da plataforma é criar 

ferramentas que são acessíveis, com baixo custo e fáceis de se usar por artistas e amadores. Principalmente 

para aqueles que não teriam alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas mais complicadas. 
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O coletivo constituído pelos Makers reúne adeptos não só na internet, mas 

materializados em espaços físicos equipados com máquinas de fabricação digital, 

chamados Makerspaces5. Iremos, em algumas páginas, compreender esse espaço com 

maiores detalhes. Por agora basta ter em mente a definição dada por Dale Dougherty. 

Fundador da Make Magazine6, Dale Dougherty, em entrevista7 para o Jornal 

Estado de São Paulo, ou Estadão, define Makerspace como 

[...] uma combinação de oficina mecânica, estúdio de arte e laboratório 

de computação, mas é fundamental encará-lo como um espaço de 

trabalho, não um local para só passar o tempo. Podem ter impressoras 

3D, cortadoras a laser, mesas de marcenaria, máquinas de costura. 

Muitos costumam ter computadores com programas de design, onde é 

possível projetar o modelo 3D de alguma peça para depois fabricar nas 

impressoras. Os frequentadores têm acesso às ferramentas e ao 

conhecimento de outros Makers presentes. Porém, para algumas 

pessoas, como crianças, o Makerspace poderia ser simplesmente uma 

sala vazia com jogos de tabuleiro, tesoura e outros materiais escolares. 

A presença de equipamentos às vezes se confunde com o processo de 

criação, mas máquinas modernas não resumem o objetivo de 

transformar ideias e inspirações em algo mais. 

Além desse lugar físico onde os membros compartilham ferramentas, 

conhecimento, tempo e esforços para a elaboração de projetos, sendo também um local 

de encontro de Fazedores, em 2005, Dale Dougherty, deu início também às Feiras Maker8, 

uma espécie de feira livre presencial para Makers, organizada por Dale e seus parceiros, 

no intuito de  compartilhar conhecimentos fortemente vinculados à coletividade. Essa 

construção de cultura Maker, desde a terceira revolução industrial, se consolidou em nove 

princípios do Manifesto do Movimento Maker, escrito em 2013 por Mark Hatch, um dos 

precursores no assunto.  

 

5 Por vezes a palavra makerspace aparece separada (maker space). Não há distinção em seu significado, 

pois ambas se referem a um lugar físico para a prática dos conceitos e princípios makers. Adotaremos, a 

não ser quando for necessária a separação, o termo junto. 

6 Make magazine é uma revista norte-americana de lançamento bimestral publicada pela editora Media, 

com foco no movimento faça você mesmo (DIY). A revista publica projetos envolvendo computadores, 

eletrônica, robótica, metalúrgica, madeira e outras áreas. Sua versão online pode ser encontrada em 

https://makezine.com/. < acesso em 18 abr. 2018> 

7 Entrevista conferida ao Jornal Estadão (versão digital) 

http://infograficos.estadao.com.br/e/focas/movimento-maker/dale-dougherty.php <acesso em 18 abr. 

2018> 

8 A Make Faire é uma feira aberta para encontro de Makers. Seu site oficial é o https://makerfaire.com/ 

<acesso em 18 abr. 2018> 

https://makezine.com/
http://infograficos.estadao.com.br/e/focas/movimento-maker/dale-dougherty.php
https://makerfaire.com/
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Esses princípios são:  

1. Faça (MAKE): fazer é fundamental para o que significa ser humano. 

Temos de fazer, criar e nos expressarmos para nos sentirmos inteiros. 

Tem algo único em fazer coisas. Tais coisas se tornam pequenas partes 

de nós mesmos, e parecem incorporar amostras de nossas almas. 

2. Compartilhe (SHARE): Compartilhar o que você fez, e o que você 

sabe sobre fazer, com os outros é o método pelo qual o sentimento de 

totalidade é alcançado. Você não pode fazer e não compartilhar. 

3. Presenteie (GIVE): Há poucas coisas mais altruístas e satisfatórias do 

que dar algo que você fez. O ato de fazer coloca um pequeno pedaço de 

você no objeto. Dar isso a outra pessoa é como presentear alguém com 

um pequeno pedaço de si mesmo. 

4. Aprenda (LEARN): Você deve aprender a fazer. Você deve sempre 

procurar aprender mais sobre sua criação. Você pode se tornar um 

mestre artesão, mas ainda aprenderá, desejará aprender e se esforçará 

para buscar novas técnicas, materiais e processos. Construir um 

caminho de aprendizagem ao longo da vida garante uma vida rica e 

recompensadora e, mais importante, permite compartilhar. Então queira 

aprender, mesmo se você já for especialista ou experiente. 

5. Equipe-se (TOOL UP): Você deve ter acesso às ferramentas certas para 

cada projeto. Invista e desenvolva o acesso local às ferramentas 

necessárias para fazer o que você deseja fazer. As ferramentas de 

fabricação nunca foram mais baratas, fáceis de usar ou mais poderosas.  

6. Divirta-se (PLAY): Veja seu projeto também como algo divertido. 

Divirta-se com o que você está fazendo, e você ficará surpreso, animado 

e orgulhoso do que descobrir. 

7. Participe (PARTICIPATE): Junte-se ao Movimento Maker e alcance 

as pessoas ao seu redor que estão descobrindo a alegria de fazer. 

Participe e realize seminários, eventos, feiras, exposições, aulas e/ou 

outras atividades com adeptos do Movimento Maker! 

8. Apoie (SUPPORT): Todo projeto precisa de apoio emocional, 

intelectual, financeiro, político e institucional. Contribua para um 

mundo melhor. 

9. Mude (CHANGE): Abrace a mudança que ocorrerá naturalmente 

enquanto você passa pela jornada de se tornar Maker/criador, portanto 

aceite-a. Isso vai te deixar mais conectado às coisas que você faz. 
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No contexto Maker, o próprio autor desses princípios sugere fortemente que os 

Makers tomem os princípios do manifesto fazendo mudanças e tornando o manifesto 

personalizado na individualidade de cada pessoa, refinando-o. Essa sugestão faz muito 

sentido, pensando que limitar em regras não condiz com a própria cultura Maker. E de 

fato, a comunidade de fazedores parece ter adotado um décimo princípio: Permita-se 

errar: é errar para aprender. Aproveite o erro para chegar à perfeição, mas não o 

transforme em medo de tentar novamente. 

Percebe-se que, além de partilhar maquinário, o movimento reivindica uma 

identidade que se constrói a partir de valores voltados ao bem comum e ao prazer na 

transformação de objetos, adaptando-os a novos usos ou novas situações de uso. Para 

Michel Lallement (2015), especialista em sociologia do trabalho, o Movimento Maker 

possui um forte potencial a incitar uma evolução também no mundo do trabalho. Nos 

hackerspaces é possível encontrar pessoas que vivem dessas atividades e outras que se 

dedicam a elas no seu tempo livre. Nos dois casos, o trabalho realizado é, ao mesmo 

tempo, o meio e o fim que o justifica. Ou seja, não há uma correspondência direta entre 

o que realizam os sujeitos e a produção de um objeto em particular. Esta noção modifica 

a fronteira entre trabalho e prazer e contribui na constituição da identidade dos usuários 

do espaço (LALLEMENT, 2015). 

Na opinião da arquiteta Heloisa Neves9, uma das primeiras referências do 

Movimento Maker no Brasil, laboratórios de fabricação podem mudar a relação da 

sociedade com a tecnologia e o consumo. O foco, porém, não deve estar nas máquinas, 

mas nas pessoas. “A tecnologia somente facilita a criação. [...] Você é o agente que 

causa”. 

Verificando que esse movimento alcança inúmeras possibilidades, mudanças 

também poderiam ser esperadas do ponto de vista da ciência, se o crescimento de ações 

como essas e a democratização do acesso aos equipamentos se confirmarem nas próximas 

décadas, conforme pensam vários autores (GEWIN, 2013; LANDRAIN et al., 2013; 

LEDFORD, 2010). 

 

9 Doutora em Arquitetura e Urbanismo, pela USP, na área de concentração Design e Arquitetura. Entrevista 

dada ao Jornal Estadão (versão digital) - http://goo.gl/KOBkEE <acesso em 24 jun. 2016> 

http://goo.gl/KOBkEE
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De fato, pensar as ciências a partir da perspectiva Maker já era um processo 

iniciado. Em 2001, Neil Gershenfeld, professor do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) e diretor do Center for Bits and Atoms do MIT – CBA/MIT (GERSHENFELD, 

2015), fundado pela National Science Foundation (NSF), criou a disciplina chamada How 

To Make (almost) Everything (como fazer quase qualquer coisa) em que os alunos 

inscritos no curso, por meio do acesso a ferramentas de fabricação digital, podiam estudar 

as “fronteiras entre ciência da computação e ciência física” (GERSHENFELD, 2012, p. 

46); ou, em outras palavras, fornecer o ambiente, habilidades, materiais avançados e 

tecnologia para fazer as coisas de maneira barata e rápida em qualquer lugar do mundo, 

e disponibilizá-las localmente para empreendedores, estudantes, artistas, pequenos 

negócios e, de fato, a quem quiser criar algo novo ou personalizado. 

A própria nomenclatura do Centro de Bits e Átomos apresenta o conceito no 

qual o professor Gershenfeld acredita, explicado pelas palavras de Barbosa e Silva (2017). 

A proposta de Gershenfeld sobre bits e átomos serve de base para 

discussões sobre espaços de construção, inclusive os propostos em 

ambientes educacionais, porque uniu em um slogan dois temas de forte 

atração social: uma característica virtual, os bits, e uma característica 

física, átomos. (BARBOSA; SILVA, 2017, p. 129). 

Uma analogia apresentada por Blikstein (2018), em disciplina de nome conexo 

(Beyond Bits & Atoms) na Universidade de Stanford onde lecionava à época, simplificava 

o conceito, apontando para a transformação de ideias, coisas não tangíveis (como bits), 

em coisas físicas (átomos).  

De toda forma, foi com Gershenfeld que surgiu o conceito de Fabrication 

Laboratory, ou Fab Lab, que se tornou símbolo e o principal componente de divulgação 

educacional do CBA/MIT, uma extensão das pesquisas em fabricação e computação 

digital do próprio Gershenfeld. Desde então, universidades, instituições e pessoas do 

mundo inteiro se identificaram com o conceito, e uma rede de Fab Labs veio aumentando 

exponencialmente, dando espaço a organizações regionais de apoio e desenvolvimento 

de novos laboratórios. Porém, em 2009 veio um novo marco nessa história. Surgia o 
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Programa de Laboratório do Center for Bits and Atoms do MIT, a Fab Foundation, uma 

organização 501 (c) 310 que tem como missão 

[...] fornecer acesso às ferramentas, ao conhecimento e aos meios 

financeiros para educar, inovar e inventar usando tecnologia e 

fabricação digital para permitir que qualquer pessoa faça (quase) 

qualquer coisa e, assim, crie oportunidades para melhorar vidas e meios 

de subsistência em todo o mundo. Organizações comunitárias, 

instituições educacionais e organizações sem fins lucrativos são nossos 

principais beneficiários. (FAB FOUDATION, 2018)  

Os programas e ações da fundação se concentram em educação; capacitação 

organizacional e serviços; e oportunidade de negócio. A fundação vem oferecendo desde 

então orientação para aqueles que almejem montar um Fab Lab em qualquer parte do 

mundo.  

 

 

Figura 2 – Logo Fab Foudation 

A fundação é a responsável por dar a um Makerspace a chancela de Fab Lab, 

a fim de guardar o espírito desenvolvido pelos primeiros Fab Labs. Para isso, o espaço 

deve ter como missão fomentar o espírito de inovação e criatividade ao disponibilizar o 

acesso a ferramentas para fabricação digital. O objetivo, então, é oferecer fabricação 

digital direcionada para inovação social e invenção, fornecendo estímulo para projetos de 

impacto local e global. A fundação dispõe inclusive de preceitos de funcionamento do 

Fab Lab, criados em parceria com o CBA/MIT, divulgados por meio de uma carta 

batizada de Fab Charter11 (anexo A dessa tese), cuja primeira publicação data de agosto 

de 2007 e sua reestruturação de outubro de 2012.  

O respeito a ela permite a qualquer laboratório o direito de se inscrever na rede 

e intitular-se Fab Lab. Em certos países, por exemplo, Holanda e Portugal, onde o termo 

 

10 501(c)(3) é um item da legislação tributária norte-americana que trata de organizações sem fins lucrativos 

que têm direitos à isenção de impostos. 

11 Disponível em: <http://fab.cba.mit.edu/about/charter> acesso em 18 abr. 2018 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter
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Fab Lab foi registrado como uma marca12, o respeito à Fab Charter dá o direito de 

utilização do nome. Portanto, o processo para poder usar o nome Fab Lab é, 

primeiramente, seguir a Fab Charter. Depois disso, contatar a associação nacional 

correspondente ou diretamente o CBA e pedir que o nome do laboratório seja agregado à 

lista. Deve-se afixar a carta ao laboratório, a fim de que todos os usuários tenham acesso 

e respeito a ela. 

Além de compartilhar os mesmos preceitos, qualquer Fab Lab deve também 

ser equipado com um conjunto padrão de ferramentas flexíveis, algumas controladas por 

computador, que cobrem diversas escalas de tamanho e materiais. Existe em seu site, 

inclusive, um inventário completo sobre custos para a instalação de um Fab Lab com uma 

lista13 de maquinários específicos que traz modelos que devam ser considerados na 

compra, para manter um padrão.  

Compartilhar os mesmos equipamentos e processos é uma estratégia para que 

se torne mais fácil se replicar projetos e dividir conhecimento entre todos os Fab Labs do 

mundo. Por isso, a rede insiste na importância de documentar os projetos e disponibilizá-

los à comunidade Maker. Para isso, a rede de Fab Labs possui uma orientação para que 

as atividades e metodologias sejam open source, ou seja, utilizem apenas softwares de 

código aberto ou livres. 

Nos Fab Labs existem algumas máquinas imprescindíveis, como: cortadora de 

vinil; máquina de corte e gravação a laser de controle numérico computadorizado (CNC); 

fresadora de precisão; fresadora de grande formato; impressora 3D. Além do maquinário 

digital indispensável, todos os Fab Lab são livres para complementar o seu espaço com 

outros processos, materiais e ferramentas que achem necessários, como consumíveis, 

eletrônicos, livros, softwares e ferramentas manuais.  

Reunimos cinco das principais máquinas, comumente presentes num Fab Lab 

e fotografadas em diferentes momentos da pesquisa e em diferentes campos, para 

 

12 Disponível em: <http://fablab.nl/licenties/> e <http://www.fablabedp.edp.pt/> acesso em 18 abr. 2018  
13 Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AtIlZyLn99e6dGRleUJTY043a3FucUhFUVVBYTdxS

3c&single=true&gid=0&output=html> acesso em 18 abr. 2018 

http://fablab.nl/licenties/
http://www.fablabedp.edp.pt/
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AtIlZyLn99e6dGRleUJTY043a3FucUhFUVVBYTdxS3c&single=true&gid=0&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AtIlZyLn99e6dGRleUJTY043a3FucUhFUVVBYTdxS3c&single=true&gid=0&output=html
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apresentá-las ao leitor. Começamos pela Plotter de Recorte ou Cortadora de Vinil, vista 

na Figura 3. 

 

 Figura 3 – Plotter de Recorte ou Cortadora de Vinil. Fab Lab Livre SP – Galeria Olido, 

junho/2019. 

Plotter significa a representação gráfica de uma ideia, em tradução livre do 

inglês. Já a plotter de recorte é um aparelho que se assemelha a uma impressora, porém 

possui uma lâmina que corta desenhos impressos no papel, num formato específico. Essas 

máquinas imprimem e recortam formatos de letras, deixando o fundo vazado para 

aplicação em vidros, espelho e carros. É ainda usada em folhas de cobre para obtenção de 

circuitos eletrônicos. 

 

Figura 4 – Máquina de corte e gravação a laser CNC. Columbia University, junho/2019. 
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Também conhecida como Cortadora a Laser de Grande Formato, nossa 

segunda máquina é mostrada na Figura 4 e se trata de um equipamento de corte e gravação 

a laser, que possui alta precisão através de feixes de laser e pode empenhar-se em diversos 

materiais, desde papel e acrílico, até́ uma chapa de madeira. O laser corte funciona 

direcionando a saída de um laser de alta potência mais comumente através da ótica.  

As máquinas tipo CNC (controle numérico computadorizado) são usadas para 

focalizar um raio laser que é direcionado ao material, que então derrete, queima, evapora 

ou é soprado por um jato de gás, deixando uma borda com um acabamento superficial de 

alta qualidade. 

 

Figura 5 – Fresadora de precisão. New York Designs Fab Lab, março/2019. 

Temos ainda a Fresadora de precisão, ou mini fresadora, mostrada na Figura 5, 

que é uma máquina de movimento contínuo da ferramenta, destinada a usinagem de 

materiais. Remove-se material por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa. A 

operação de fresagem consta do corte e extrusão através de fresas controladas por 

computador, CNC. Existe ainda a Fresadora de Grande Formato, também presente em 

alguns Fab Labs, que pode ser visualizada na Figura 6. Também com a mesma função de 

corte e extrusão por meio de fresas controladas por computador, essa se diferencia da 

anterior pela capacidade de trabalhar com placas de madeira em chapas de 3,0 x 2,0 

metros. 
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Figura 6 – Fresadora de grande formato; The Shop Build San Francisco, fevereiro/2018. 

 

 

Figura 7 – Impressora 3D. Stanford University, novembro/2017 

Por fim, chegamos à Impressora 3D, vista na Figura 7. Talvez a mais famosa 

dos maquinários de um Fab Lab, a Impressora 3D, uma máquina de prototipagem rápida, 

é uma forma de tecnologia de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional é criado 

por sucessivas camadas de material plástico por meio de códigos de modelos projetados 

em três dimensões. São geralmente mais rápidas, mais poderosas e mais fáceis de se usar 

do que outras tecnologias de fabricação aditiva. Oferecem aos desenvolvedores de 

produtos a habilidade de, num simples processo, imprimirem partes de alguns materiais 

com diferentes propriedades físicas e mecânicas. Tecnologias de impressão avançadas 
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permitem imitar com precisão quase exata a aparência e funcionalidades dos protótipos 

dos produtos. 

Além desses maquinários, outras ferramentas manuais compõem o acervo, 

como: 

• Serra Tico-Tico – ferramenta capaz de executar cortes retos e curvos, 

rasgos, chanfros, cortes de imersão e outras formas personalizadas de 

corte. Indicada para corte de madeira, plástico e compensados. 

• Lixadeira Orbital – ferramenta compacta única que pode ser usada tanto 

para remoção de material como para realizar lixação ultra suave. 

• Furadeira e Parafusadeira à bateria – ferramenta recomendada para a 

execução de furos em madeira, plástico e material ferroso.  

• Furadeira de Bancada – assim como a anterior, é recomendada para a 

execução de furos em madeira, plástico e material ferroso.  

• Micro retífica – ferramenta completa que corta, lixa, esmerilha, pule, 

grava, fura e até remove resíduos de outros materiais. Indicada para 

metal, madeira, plástico, vidro, cerâmica e diversos outros materiais. 

• Máquina de Costura Doméstica – permite confeccionar uma peça com 

pontos utilitários e fazer o acabamento com pontos decorativos. 

• Gravadora a Vácuo Funil com estufa – máquina utilizada para foto 

incisão, que compreende expor à luz a tela emulsionada em perfeito 

contato (prensa à vácuo) com a arte a ser estampada. 

É comum achar no YouTube instruções de uso completas sobre cada uma 

dessas máquinas e ferramentas, inclusive em língua portuguesa, o que facilita a inserção 

no universo maker. Para as máquinas que necessitam do computador para serem usadas, 

no caso das listadas no Quadro 2, softwares livres também são de fácil aquisição na 

internet, bastando uma busca simples.  

Dentre os principais softwares que funcionam na maioria dessas máquinas, 

citamos o Blender, FreeCAD e Inkscape, programas de computador de código aberto, 

voltados geralmente para design de produtos, desenvolvidos para modelagem, animação, 

texturização, composição, renderização, e editoração eletrônica de imagens e vídeos. 
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Como iremos notar pelas legendas das fotos no Quadro 2, além do próprio MIT, 

outras importantes universidades americanas, como Stanford University, na Califórnia, e 

Columbia University, em Nova Iorque, são possuidoras de Fab Labs.  

Na verdade, a Fablabs.io14, uma rede social on-line da comunidade 

internacional Fab Lab, ligada à Fab Foundation, que mantém atualizada uma lista oficial 

de Fab Labs, afirmava, em agosto de 2015, que havia 220 Fab Labs espalhados pelo 

mundo, número que pulou para 679 laboratórios em 2016, e que no mês de março do ano 

de entrega dessa tese, 2019, informava15 1.686, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Fab Labs pelo mundo. Fonte: Fablabs.io (2019) 

Em 2006 no Brasil, segundo fontes do Estadão16, tínhamos 52 Fab Labs 

espalhados em cidades como Porto Alegre, Brasília e Recife. Em junho de 2019 esse 

número quase dobrou, chegando a 94  Fab Labs em território nacional.  

Na Figura 9 pode-se ver o mapa do Brasil indicando os 94 Fab Labs inscritos 

na comunidade internacional de Fab Labs. 

 

14 FabLabs.io foi criada em 2014 pela Fab Cidade Research Lab (aka Fab Lab Barcelona) e pela equipe da 

Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) e em colaboração com a Fab Fundation. Além 

disso, faz parte do Programa Criativo da Europa, pertencente à União Europeia. 

15 Fonte: FabLabs.io - https://www.fablabs.io/labs <acesso em 17 maio 2019> 

16 Fonte: Jornal Estadão (versão digital) - http://goo.gl/KOBkEE <acesso em 24 jun. 2016> 

https://www.fablabs.io/labs
http://goo.gl/KOBkEE
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Figura 9 – Fab Labs no Brasil. Fonte: Fablabs.io (2019) 

 

É possível verificar, ainda na Figura 9, maior concentração de laboratórios na 

região sudeste do país, embora as regiões nordeste e sul já iniciem um processo de 

agrupamento de laboratórios de fabricação digital. As outras regiões apenas sustentam 

laboratórios pontuais, ainda sem muita representatividade no cenário nacional. 

São Paulo desponta como o estado com maior concentração de laboratórios, 

sendo sua capital a primeira cidade no mundo a adotar o movimento Maker como política 

pública por meio da criação em 2015 de uma rede de Fab Labs. Com 12 unidades, o 

programa já nasceu como a maior rede de laboratórios públicos de fabricação digital do 

planeta, nomeada Fab Lab Livre de São Paulo, ou Fab Lab Livre SP. Em seu site17 próprio 

o programa se define como espaços de criatividade, aprendizado e inovação acessíveis a 

todos interessados em desenvolver e construir projetos.  

 

17 Site do Fab Lab Livre SP - http://www.fablablivresp.art.br/o-que-e <acesso em 24 de junho de 2016> 

http://www.fablablivresp.art.br/o-que-e
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Utilizando-se de processos colaborativos de criação, compartilhamento do 

conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital, o Fab Lab Livre SP traz à 

população de São Paulo a possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos tipos de 

objetos, em diferentes escalas.  

  

Figura 10 – Logo do programa Fab Lab Livre SP 

Curiosamente, a entrada do Fab Lab Livre SP na rede mundial de Fab Labs 

ocorreu apenas em 29 de maio de 2019, anunciada por meio da conta do programa na 

rede social Instagram18 com uma imagem reproduzida, como podemos ver na Figura 11, 

que coloca em uma arte, juntas, as logos da Rede Global de Fab Labs e do programa Fab 

Lab Livre SP, acompanhada da mensagem:  

“A partir de agora os 12 laboratórios rede FAB LAB LIVRE SP são 

oficialmente membros da Rede Global de Fab Labs (https://www.fablabs.io/). Esse é um 

passo importante, que permite a ampliação da atuação da rede, colaboração internacional 

e principalmente mostrarmos ao mundo tudo de incrível que tem nascido em nossos 

laboratórios. Seguimos sendo completamente gratuitos e LIVRES e agora reconhecidos 

internacionalmente”. 

 

18 Ver: https://www.instagram.com/p/ByDgMobA7eP/ <acesso em 24 jun. 2016> 

https://www.instagram.com/p/ByDgMobA7eP/
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Figura 11 – Anúncio do Fab Lab Livre SP sobre sua inclusão na Rede Global de Fab Labs 

 

Segundo a Prefeitura de São Paulo, por meio de seu portal de notícias19, o 

programa Fab Lab Livre SP foi criado depois de um edital20 para chamamento público, 

para seleção de organização/entidade/associação sem fins lucrativos com vistas a 

celebração de convênio com a prefeitura de São Paulo, objetivando a criação e operação 

de rede pública colaborativa de laboratórios de fabricação digital na cidade em questão.  

O Instituto de Tecnologia Social BRASIL (ITS), uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), entendida como uma instituição em si 

mesma, ou seja, qualificada pela lei 9.790 de 23/03/99 (Lei do Terceiro Setor), foi o 

selecionada para a gestão dos 12 laboratórios, firmando convênio com a prefeitura, que 

investiu no programa em torno R$ 9 milhões apenas nos dois primeiros anos. 

 

19 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=208653 < 

acesso em 24 jun. 2016> 

20 A Secretaria Municipal De Serviços Da Prefeitura Do Município De São Paulo comunica aos 

interessados que acha-se aberto o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/SES/2015 - Processo nº 2014-

0.279.716-4, destinado a seleção de Organização/Entidade/Associação sem Fins Lucrativos que 

apresentar o melhor Projeto para, mediante Convênio com a Prefeitura de São Paulo, implementar e 

operacionalizar Rede de Laboratórios de Fabricação Digital a ser estruturada em imóveis públicos 

municipais. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, nos sítios http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br (Modalidade - Convênio) http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/DetalheEvento.aspx?l=RXgb05efqrI%3d&e=QLZrTlDjHgM%3d 

< acesso em 01 jul. 2017> 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=208653
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/DetalheEvento.aspx?l=RXgb05efqrI%3d&e=QLZrTlDjHgM%3d
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/DetalheEvento.aspx?l=RXgb05efqrI%3d&e=QLZrTlDjHgM%3d


 56 

 

Figura 12 – Lançamento do projeto Fab Lab Livre SP. 

 

O primeiro Laboratório de Fabricação Digital (Fab Lab Livre SP) foi entregue 

em 17/12/2015 no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, em cerimônia que 

contou com a presença do prefeito Fernando Haddad, em pé à esquerda na Figura 12.   

Na ocasião, o acompanhavam o Secretário de Serviços Simão Pedro, o 

Coordenador de Conectividade e Convergência Digital João Cassino, além dos 

secretários das pastas de Saúde, Alexandre Padilha, Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, Marianne Pinotti e Cultura, Nabil Bonduki, conforme vemos na Figura 13, 

publicada pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Paulo. 

   

Figura 13 – Roda de apresentação do projeto Fab Lab Livre SP 

Em 1º de maio de 2016, era inaugurado o décimo segundo laboratório, 

localizado na Chácara do Jockey (zona oeste) da cidade. No total, são quatro laboratórios 

considerados grandes e oito pequenos, todos no padrão de Fab Lab do CBA/MIT.  
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A diferença entre eles se dá, além do espaço, pela quantidade de maquinário 

que recebem. Enquanto os laboratórios pequenos são equipados com duas impressoras 

3D, uma cortadora a laser, uma plotter de recorte, três computadores com software de 

desenho digital CAD, equipamentos de eletrônica e robótica e ferramentas de marcenaria 

e mecânica; os laboratórios maiores, além do aporte citado, ainda recebem um reforço de 

mais uma impressora 3D, mais sete computadores e uma fresadora CNC de Grande 

Formato, além de quantidades elevadas de ferramentas de marcenaria e mecânica.  

A Figura 14, mapa parcial da cidade de São Paulo, ilustra os pontos de 

localização dos Fab Labs do programa, indicando em cor azul escura os laboratórios 

considerados grandes e em azul claro os pequenos.  

 

Figura 14 – Fab Lab Livre SP na cidade de São Paulo. Fonte: Google Maps 

 

Importante notar que dois dos Fab Labs centrais tem bastante proximidade 

geográfica, quase se sobrepondo na Figura 14. São as unidades do Centro Cultural São 

Paulo CCSP e da Vila Itororó.  

No Quadro 5, conferimos a lista completa, com endereços, dos Fab Labs 

pertencentes ao projeto. 



 58 

Quadro 4 – Lista dos Fab Lab Livre SP 

Fab Lab Livre SP, seus endereços e respectivas zonas da cidade de São Paulo 

UNIDADE FAB LAB LIVRE 

SP 
ENDEREÇO 

Zona de 

São 

Paulo 

Grande 

ou 

Pequeno 

1. Fab Lab Centro 

Cultural da Juventude 

Rua Deputado Emílio Carlos, 

3.641. 

Vila Nova Cachoeirinha. 

Norte Pequeno 

2. Fab Lab CEU 

Heliópolis 

End. Estrada das Lágrimas, 2.385. 

Heliópolis 
Sul Grande 

3. Fab Lab Centro 
Cultural São Paulo 

End. Rua Vergueiro, 1.000. 
Paraíso 

Sul Pequeno 

4. Fab Lab CEU Três 

Pontes 

End. Rua Capachós, 400. 

Jardim Romano 
Leste Pequeno 

5. Fab Lab Vila Itororó 
Rua Pedroso, 238. 

Bela Vista 
Centro Pequeno 

6. Fab Lab CEU 

Anhanguera 

End. Rua Pedro José de Lima 

1.020. 

Anhanguera 

Norte Pequeno 

7. Fab Lab Galeria Olido 
Avenida São João, 473. 

Centro 
Centro Grande 

8. Fab Lab Cidade 

Tiradentes 

Rua Inácio Monteiro, 6900. 

Conjunto Hab. Sitio Conceição. 
Leste Grande 

9. Fab Lab Centro 

Cultural da Penha 

Largo do Rosário, 20. 

Penha 
Sul Pequeno 

10. Fab Lab Casa da 

Memória Itaquera 

Rua Antônio Carlos de Oliveira 

César. Jardim Cleide 
Leste Pequeno 

11. Fab Lab Chácara do 

Jóckey 

Rua Santa Crescencia, 323. 

Butantã 
Oeste Grande 

12. Fab Lab São Joaquim - 

Guarapiranga* 

Rua Bacabinha, 280. 

Jardim São Joaquim 
Sul Pequeno 

*O Fab Lab Espaço São Luís foi renomeado para Fab Lab São Joaquim em 2018. 

 

Como pode-se observar, a Secretaria de Serviços da Prefeitura (SSP), por meio 

da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital (CCCD), implantou ao 

menos um laboratório em cada região da cidade dando prioridade para as áreas 

socialmente vulneráveis e com maior circulação de pessoas. Ao fazer isso, a gestão 

pública buscou proporcionar uma experiência tecnológica diferenciada primeiramente às 
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camadas das classes populares que, usando a concepção de Paulo Freire (1987), é uma 

comunidade que vive sem condições elementares para o exercício de sua cidadania e que 

está fora da posse e uso dos bens materiais produzidos pelo sistema econômico atual. 

O Fab Lab Livre SP, por meio da gestão do ITS, conta com uma equipe 

dinâmica de técnicos com formações diversas, que incentiva o aprendizado 

compartilhado e a criatividade por meio do fazer, realizando cursos e orientando o 

desenvolvimento de projetos. Cada espaço conta com uma equipe de 2 a 3 técnicos.  

Os técnicos de laboratório são responsáveis por oferecer cursos, oficinas e 

palestras, buscando disseminar a produção do conhecimento em tecnologia, ciência, arte 

e inovação. O Fab Lab Livre SP busca ofertar um processo humanizado de atividades que 

estimulem o compartilhamento da informação e construção coletiva de ideias. Além 

disso, pretende democratizar o acesso às novas tecnologias de fabricação digital, 

disponibilizando à população ferramentas tecnológicas de última geração e vivência em 

grupo num ambiente colaborativo e inovador. 

O programa passou dois anos na pasta da Secretaria de Serviços da gestão que 

a criou, até que houve uma mudança de administração, ocorrida no início de 2018, 

deixando a Prefeitura de São Paulo no comando de um partido político opositor ao que 

havia criado o programa. Em meio a uma desconfiança quanto à continuidade do projeto, 

Daniel Annenberg, novo Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, pasta que 

passou a responder pela iniciativa tecnológica, garantiu a continuidade em entrevista ao 

portal de notícias da Prefeitura21, ao afirmar que “o foco do programa é na experimentação 

e no desenvolvimento de projetos criativos. Queremos fomentar a criação de uma rede 

colaborativa e ampliar o acesso da população às novas tecnologias”. (CIDADE DE SÃO 

PAULO, 2018) 

A mudança de gestão levou a novo chamamento público a fim de selecionar a 

uma instituição para celebração do convênio com a prefeitura, mas a empresa ITS ganhou 

novamente e continuou como entidade conveniada para a implementação e 

operacionalização da Rede Pública de Laboratórios de Fabricação Digital. No dia 12 de 

 

21 Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=264338> 

acesso em 12 Jul. 2018>  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=264338
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maio de 2018, a rede Fab Lab Livre SP realizou, assim como em 2017, oficinas temáticas 

de Arduíno nos 12 laboratórios e um evento central para o Arduíno Day SP de 2018, um 

evento ligado ao Internacional Arduíno Day que ocorre anualmente, no qual diversas 

comunidades organizam eventos locais para compartilhar experiências, projetos e 

aprender mais sobre Arduíno. Na ocasião, em discurso registrado pelo site ITS Brasil22, 

o Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg, reafirmou o 

compromisso do programa.  

O Fab Lab Livre SP tem como objetivos amplificar as potencialidades 

da cultura Maker, fortalecer as abordagens criativas e a aprendizagem 

ativa, incentivar as pesquisas acadêmicas que fomentam a prototipação 

e o uso das ferramentas de fabricação digital, assim como gerar 
oportunidades para o empreendedorismo local, explica Daniel 

Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia. 

(ITSBRASIL, 2018). 

Um discurso alinhado com o objetivo primário, pensado pela gestão anterior, 

que versava: “a rede de laboratórios objetiva fomentar o desenvolvimento de ideias 

criativas e inovadoras que beneficiam a comunidade e o surgimento de novas 

oportunidades profissionais”. Também alinhado estava o objetivo secundário, das duas 

gestões, de oferecer uma aprendizagem criativa para as escolas por meio dos Fab Labs, 

na tentativa de estreitar laços com a rede pública municipal de ensino.  

Em conversa com Annenberg, no Arduíno Day, ele nos reafirmou o interesse, 

dizendo, resumidamente, que os Fab Lab têm sido ponto de encontro de vários alunos e 

professores, e a intenção da administração atual é que cada vez mais estivessem lá (Fab 

Lab) pessoas relacionadas ao ensino. 

De fato, a ITS, gestora do projeto, considera essencial o que a empresa chama 

de Tecnologia Social (TS), “um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 

representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” ITS 

BRASIL, Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil. São Paulo. (ITS, 2004, p 26).  

 

22 Disponível em: < http://itsbrasil.org.br/tag/fab-lab-livre-sp/> acesso em 08 Out. 2018> 

http://itsbrasil.org.br/tag/fab-lab-livre-sp/
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A TS é dividida em dimensões que podem ser vistas no quadro a seguir, 

retiradas do site23 do programa. Nota-se que a Educação é uma dessas dimensões, segundo 

Quadro 6. 

Quadro 5 – As quatro dimensões da Tecnologia Social 

1º Dimensão: 

Conhecimento, 

Ciência, Tecnologia. 

• A TS tem como ponto de partida os problemas 

sociais; 

• A TS é feita com organização e sistematização; 

• A TS introduz ou gera inovação nas comunidades. 

2º Dimensão: 

Participação, 

Cidadania e 

Democracia. 

• A TS enfatiza a cidadania e a participação 

democrática; 

• A TS adota a metodologia participativa nos processos 

de trabalho; 

• A TS impulsiona sua disseminação e reaplicação. 

3º Dimensão: 

Educação 

• A TS realiza um processo pedagógico por inteiro; 

• A TS se desenvolve num diálogo entre saberes 

populares e científicos; 

• A TS é apropriada pelas comunidades, que ganham 

autonomia. 

4º Dimensão: 

Relevância Social 

• A TS é eficaz na solução de problemas sociais; 

• A TS tem sustentabilidade ambiental; 

• A TS provoca a transformação social. 
 

Em uma breve busca nos arquivos disponibilizados pela ITS, não é difícil 

verificar que a instituição considera que a Tecnologia Social promove educação, 

cidadania, inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, participação e cultura. O instituto 

registra sua visão com a TS por meio de uma série de livros intitulada Cadernos de 

debates, publicada em 2004 e reeditada em 2007, onde, entre outros, destaca um caderno 

para cada dimensão da TS.  

Em seu caderno sobre a terceira dimensão, Tecnologia Social e Educação: 

para além dos muros da escola, ressalta sua vontade de usar as escolas e as metodologias 

não formais como ferramentas para solucionar problemas sociais. Para a ITS, o diálogo 

 

23 Site do Fab Lab Livre SP - http://www.fablablivresp.art.br/tecnologia-social <acesso em 24 jun. 2016> 

http://www.fablablivresp.art.br/tecnologia-social
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entre os saberes populares e acadêmicos se tornam imprescindíveis, além do mais prezam 

para que o conhecimento existente na comunidade seja valorizado.  

Apesar de escrever um caderno sobre o tema Educação, de fato o instituto não 

aprofunda em propostas ou ideias sobre tecnologias e educação, como poderia se esperar. 

Ao invés disso, faz uma breve revisão histórica e aponta uma crise na escola que se divide 

em quatro dimensões. 

Observando mais de perto, reconhecemos que, se a escola não consegue 

cumprir sua missão, isso se deve a variáveis ligadas a, pelo menos, 

quatro dimensões:1) a gestão pública; 2) a gestão escolar; 3) a formação 

de professores; e 4) as mudanças de valores, que introduzem novos 

desafios à escola enquanto instituição e provocam uma nova reflexão 

sobre seu papel. (ITS BRASIL. Caderno de Debate – Tecnologia Social 

e Educação: para além dos muros da escola. São Paulo: ITS. 2007, p. 

10). 

O Caderno segue apresentando atividades eleitas exemplos de experiências 

bem-sucedidas de TS em instituições públicas de ensino e, logo após, define três desafios 

para a educação. 

O primeiro desafio é [...] a necessária profissionalização dos 

professores. [...]. Relacionado a este primeiro desafio, temos um 

segundo: criar condições para que os professores se capacitem 

continuamente. [...] Finalmente, [...] um terceiro desafio: a necessidade 

de que a escola seja fundamentada no diálogo em todos os seus âmbitos. 

(ITS BRASIL. Caderno de Debate – Tecnologia Social e Educação: 

para além dos muros da escola. São Paulo: ITS. 2007, p. 48). 

Não nos interessa aqui analisar a teoria por trás da TS, até porque esse não é 

nosso objeto de estudo, por mais que concordemos que a TS possa estar como pano de 

fundo nos Fab Labs. Mais adiante comentaremos sobre essa teoria. Por hora, vale destacar 

que de todas as observações que pudemos realizar nesses documentos, a mais importante 

talvez seja a comprovação da preocupação com a Educação, por parte da gestora dos Fab 

Labs.  

Tal preocupação nos comprova que a Educação é ponto considerado na gestão 

e funcionamento dos laboratórios de São Paulo, e com isso está ainda de acordo com o 

pensamento da própria gestora da rede de laboratórios mundial Fab Foudation, que 

também concentra na educação uma das três principais frentes dos programas da 

Fundação: educação (.edu), capacitação organizacional e serviços (.org) e oportunidade 
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de negócio (.com). Mesmo assim, ao afirmar essa organização de ações em seu site 

oficial, a Fab Fundation não deixa claro como se dedica a essa vertente educacional. Não 

encontramos apontamentos quaisquer sobre educação, assim como também não 

encontramos no site oficial do Fab Lab Livre SP. 

Conscientes de que a educação é fator presente nas diretrizes de organizações 

que criam e administram Fab Labs em São Paulo e no exterior, mas sem encontrar indícios 

de como ela é ponderada nos laboratórios, portanto também sem referências de formação 

docente para esse ambiente, partimos para as pesquisas na academia, revisando a 

literatura do tema. Ansiávamos entender como as pesquisas acadêmicas têm abordado a 

formação de professores para o exercício do trabalho docente nos Laboratórios de 

Fabricação Digital.  

 

1.2 As pesquisas sobre Formação Docente e Maker 

Para nos certificarmos da originalidade e relevância deste trabalho, realizamos 

uma revisão de literatura em documentos acadêmicos considerando as pesquisas que 

abordam o tema Maker aplicada à Educação com foco em formação docente. Para realizar 

a revisão, pautamos a investigação em três etapas sistemáticas: o planejamento, a 

cumprimento da revisão e a apreciação e apresentação dos resultados.  

Na fase de planejamento, definimos os procedimentos que foram utilizados 

para encontrar os trabalhos relevantes relacionados ao tema da pesquisa, tais como: as 

palavras-chave, os portais de consulta e os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos 

localizados. Vamos elucidar cada um desses procedimentos. 

Inicialmente, decidimos buscar por pesquisas (teses, dissertações, artigos e 

livros digitais) em língua portuguesa e inglesa que abordassem, na área de conhecimentos 

educacional, a temática Maker (Etapa 1). Como o tema é internacional, abrangendo uma 

cultura nascida e amplamente adotada nos Estados Unidos da América (EUA), fazia 

sentido estendermos a procura do tema também para a língua inglesa, principalmente para 

a base de dados de pesquisas americanas. Em seguida, refinamos a análise para aqueles 

trabalhos que deram foco na formação docente, voltados para o trabalho Maker na 

educação, tendo assim um segundo nível de apreciação (Etapa 2).  
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A intenção, por meio desse procedimento, é perceber o quanto se afunila o 

número de pesquisas quando estreitamos a busca para a formação de docentes. Pensando 

nisso, fizemos um cruzamento de palavras-chave, apresentado no Quadro 7, que nos 

orientou na procura pelos arquivos digitais. 

Quadro 6 – Palavras-chave usadas na revisão de literatura 

Sobre Educação Sobre Maker 
Sobre Formação de 

Professores 

Português Inglês Português Inglês Português Inglês 

Educação Education 

Tecnologia Technology 

Formação de 

Professores ou 

Formação 

Docente 

Teacher 

training or 

Professional 

development 

for Teachers 

Movimento 

Maker  

Maker 

Moviment 

Espaço Maker 
Maker space 

Makerspace 

Laboratório de 

Fabricação 

Fab Lab 

FabLab 

Fabrication lab 

Cultura Maker Maker Culture 

Faça-Você-

Mesmo 
Do-It-Yourself 

 

Não encontramos nenhum resultado na busca por tesauros, repertórios 

alfabéticos de termos utilizados em indexação e na classificação de documentos 

relacionados à cultura Maker para estudos educacionais.  

As buscas foram feitas na Education Resources Information Center (ERIC)24, 

uma biblioteca online de pesquisa e informação em educação, principal referência 

americana na pesquisa de Thesaurus, patrocinada pelo Instituto de Ciências da Educação 

(IES) do Departamento de Educação dos EUA e, depois, na ferramenta virtual de pesquisa 

de tesauros do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP)25.  

As palavras-chave escolhidas na revisão de literatura foram uma decisão nossa. 

A opção por múltiplas palavras-chave relacionadas ao tema Maker também se deu dentro 

 

24 Disponível em: https://eric.ed.gov/. Acesso em: 21 out. 2018 
25 Disponível em: http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_thesauro.php. Acesso em: 

21 out. 2018 

https://eric.ed.gov/
http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_thesauro.php
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dessa escolha, justificada pela necessidade de tentar minimizar a perda de documentos 

que, porventura, aconteceria na escolha de apenas dois ou três termos.  

As buscas foram feitas na Base Digital de Teses e Dissertações da USP26 

(BDTDUSP); no Banco de Dissertações e Teses da CAPES27 (BDTCAPES); e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações28 (BDTD), que é base de Dados do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Para localizar 

artigos em periódicos nacionais, utilizamos o Portal de Busca Integrada29 (PBi) do 

Sistema Integrado de Bibliotecas30 da USP (SIBiUSP), que inclui materiais disponíveis 

nos acervos físicos, itens digitais disponibilizados pela USP, Portal de Periódicos da 

Capes ou de acesso aberto, as Bases de Periódicos Capes31 (BPCAPES) e a Base da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) 32. 

Na busca realizada em bases internacionais, recorremos ao Microsoft 

Academic Search33 (MAS), que oferece acesso a mais de 38 milhões de publicações 

acadêmicas em todas as línguas; ao HighBeam34; pertencente à editora educacional Gale, 

ativa na pesquisa e publicação educacional para bibliotecas públicas, acadêmicas e 

escolares norte-americanas; e ao ArXiv35, um repositório temático de arquivos, vinculado 

à Cornell University nos Estados Unidos da América (EUA), que oferece acesso a 

materiais de matemática, ciências e assuntos relativos; além de, claro, procurarmos por 

pesquisas no banco de dados de universidades americanas renomadas no cenário mundial 

e que já avançam em estudos educacionais na temática Maker, como o Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts36 (Massachusetts Institute of Technology  – MIT), a 

Universidade de Stanford37 (Stanford University - SU) e a Universidade de Columbia38 

 

26 Disponível em: http://www.teses.usp.br/. Acesso em: 02 jun. 2019 

27 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/. Acesso em: 02 jun. 2019 
28 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 02 jun. 2019 

29 Disponível em: http://www.buscaintegrada.usp.br/. Acesso em: 10 jun. 2019 

30 Disponível em: http://www.sibi.usp.br/. Acesso em: 10 jun. 2019 

31 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br. Acesso em: 16 jun. 2019 

32 Disponível em: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt. Acesso em: 16 jun. 2019 

33 Disponível em: https://academic.microsoft.com. Acesso em: 21 jun. 2019 

34 Disponível em: https://www.highbeam.com. Acesso em: 22 jun. 2019 

35 Disponível em: https://arxiv.org. Acesso em: 22 jun. 2019 

36 Disponível em: http://library.mit.edu/F/. Acesso em: 23 jun. 2019 

37 Disponível em: https://searchworks.stanford.edu/. Acesso em: 26 jun. 2019 

38 Disponível em: http://educat.tc.columbia.edu/. Acesso em: 27 jun. 2019 

http://www.teses.usp.br/
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.buscaintegrada.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
https://academic.microsoft.com/
https://www.highbeam.com/
https://arxiv.org/
http://library.mit.edu/F/
https://searchworks.stanford.edu/
http://educat.tc.columbia.edu/
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(Columbia University). Também realizamos buscas no Google Acadêmico39, nas línguas 

portuguesa e inglesa. 

Em todos os portais de consulta nacionais utilizamos as duas línguas, mesmo 

que fossem restritos a apenas à língua portuguesa. Isso se deu pela amplitude de alguns 

termos em inglês serem utilizados em artigos acadêmicos em português, colocados para 

evitar que se distorça o significado na tradução, ou ainda por opção dos autores em manter 

o termo original, o que faz sentido, por exemplo, no caso do Maker, que se estranha no 

termo de sua tradução: fazedor. Por outro lado, esse fenômeno não acontece em situação 

inversa, ou seja, não tivemos aparição de termos em português nos portais internacionais, 

mesmo quando escritos por brasileiros. É importante deixar aqui um relato sobre 

pesquisas realizadas presencialmente em bibliotecas de Faculdades e, principalmente, nas 

Faculdades de Educação das Universidades de: São Paulo (USP), Stanford (SU) e 

Columbia (CU). O resultado das pesquisas nessas bibliotecas está contido nessa revisão 

de literatura. Em seguida, estabelecemos os critérios de inclusão e exclusão das pesquisas, 

conforme mostra o Quadro 8. 

Quadro 7 – Critérios de Inclusão e Exclusão das Pesquisas 

Objetivo Critérios de Inclusão Critérios para exclusão 

Etapa 1: 

 

Encontrar pesquisas que 

abordem o tema Maker 

para a Educação, 

conforme cruzamento de 

palavras-chave 
preestabelecidas. 

• Ter sido realizada até 

maio de 2019; 

• Esteja disponível num 

dos bancos digitais 

escolhidos;  

• Descreva de forma 

detalhada as fases e os 

resultados da pesquisa. 

• Ter claro envolvimento 

entre os temas Educação 
e Maker, não desviando 

desse foco. 

• Pesquisa em que não é 

possível averiguar o local 

de publicação; 

• Trabalho cuja descrição 

não apresente 

compreensão do tema 

Maker a que nos 

referimos; 

• Trabalho com foco em 

política pública; 

• Pesquisa duplicada. 

Etapa 2: 

 

Refinar a pesquisa 

anterior dando foco na 

formação docente. 

• Aborde o tema Formação 

de Professores. 

• Pesquisadas com foco 

em formações 

continuadas. 

• Pesquisadas com foco 

em formações pontuais. 

 

39 Disponível em: https://scholar.google.com.br/. Acesso em: 28 jun. 2019 

https://scholar.google.com.br/
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Efetuamos então a cumprimento da revisão da bibliografia da seguinte 

maneira: ao entrarmos num portal de consulta, iniciamos a primeira etapa (Etapa 1) da 

busca, onde procuramos, em pares, os termos sobre Educação e sobre Maker, primeira e 

segunda coluna do Quadro 6.  A partir daí, verificávamos o resultado dessa interseção, 

fazendo uma análise quantitativa desse resultado, ressaltando alguns pontos que achamos 

pertinentes.  

Na Etapa 2, para cada relação criada na intersecção das palavras-chave, 

adicionamos mais um termo sobre “Formação de Professores”. Nosso objetivo final é 

fazer a leitura desse resultado. Essa explicação se desenha na Figura 15, para uma 

compreensão mais nítida do leitor.  

Notemos que as setas apresentadas na primeira etapa têm a função de deixar 

claro que uma mesma pesquisa pode estar em mais de um desses conjuntos. Isso se deu 

pela escolha de múltiplos termos para associar ao vocábulo geral, Maker, relembrando 

que a intenção é a de que tenhamos menor perda de documentos. Por outro lado, isso 

implicou que permanecêssemos atentos à duplicação de resultados no processo de análise.  

No portal de busca da USP, realizamos a interseção dos termos “Educação” e 

“Tecnologia”; o primeiro, colocado na categoria Área de Conhecimento, e o segundo, em 

palavras-chave.  Obtivemos na pesquisa 55 documentos que se referiam a essa 

intersecção. Partimos então para a Etapa 2 e refinamos a pesquisa ao acrescentar o termo 

“Formação de Professores” na categoria palavras-chave, rodando novamente a pesquisa. 

Do refinamento, obtivemos uma única investigação referente à nova intersecção.  

Uma dissertação de 2009. Aqui nos resta fazer duas ponderações. Comparar a 

quantidade de pesquisas que são feitas em formação de professores com tecnologia, com 

aquelas que englobam educação e tecnologia de maneira geral, e verificar se a interseção 

final se refere a alguma formação que se utilize do movimento Maker como base de 

estudo. 
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Figura 15 - Esquema representativo do processo de revisão da literatura. 

 

Por fim, explicado o processo e antes de iniciarmos a revisão da literatura, vale 

relembrar que nossos alvos são pesquisas que estejam no campo de conhecimento 

educacional e relacionadas ao movimento Maker, mas que tratem essencialmente da 

formação de professores. Isso nos remete a perceber que a interseção dos termos 

“Educação”, “Tecnologia” e “Formação de Professores” (e também seus termos em 

língua inglesa) nos servirão apenas como critério de comparação dentro de uma visão 

geral de pesquisas na área educacional envolvendo formação docente e tecnologia, com 

outras pesquisas relacionadas às tecnologias Maker. 

Assim, iniciamos a análise dos resultados agrupando os portais de busca que 

se equivalem. Nosso primeiro levantamento contempla as teses e dissertações em cenário 

nacional, representado pelos portais de consulta BDTDUSP, BDTCAPES e BDTD, cujo 

resultado é verificado no Quadro 9. 
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Quadro 8 – Pesquisas em portais de consulta de Teses e Dissertações 

Temas 

No de pesquisas encontradas nos portais de consulta 

BDTDUSP BDTCAPES BDTD 

Etapa 

1 
Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 

Etapa 

1 
Etapa 2 

Educação e Tecnologia 55 1 225.656 - 12.983 1.453 

Educação e Movimento Maker  0 0 73.906 - 3 0 

Educação e Espaço Maker 0 0 144.541 - 0 0 

Educação e Laboratório de 

Fabricação 
0 0 144.542 - 1 0 

Educação e Cultura Maker 0 0 144.543 - 7 0 

Educação e Faça-Você-Mesmo 0 0 144.569 - 0 0 

Educação e Maker Movement 0 0 144.546 - 4 0 

Educação e Maker space 0 0 144.541 - 1 0 

Educação e Makerspace 0 0 144.542 - 3 0 

Educação e Fab Lab 0 0 144.548 - 3 0 

Educação e FabLab 0 0 144.542 - 3 0 

Educação e Fabrication lab 0 0 144.541 - 0 0 

Educação e Maker Culture 0 0 144.544 - 2 0 

Educação e Do-It-Yourself (ou DIY) 0 0 144.571 - 134 10 

 

A análise inicial, etapa primeira desta revisão de literatura, foi realizada com 

foco em uma análise quantitativa. A verificação que mais chamou a atenção foi a 

quantidade desproporcional de pesquisas encontrada no Banco de Dissertações e Teses 

da CAPES (BDTCAPES). Esses números não podem ser atestados, já que não teremos 

números tão amplos de pesquisas na área de conhecimentos da educação atrelados ao 

Movimento Maker, nem mesmo em países precursores da união dessas vertentes. 
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Outro indício de algum engano nos dados desse portal é a indicação de que 

mais da metade de todas as pesquisas relacionadas à tecnologia, no campo educacional, 

estariam atreladas ao movimento Maker, por meio dos termos que vinculamos. Note-se 

que surgiram 225 mil pesquisas em educação e tecnologia e pode-se ver em seguida que 

o termo “Educação”, junto a outros termos relacionados ao Maker, traz pesquisas na casa 

dos 144 mil. Essa primeira etapa nos fez descartar os dados do BDTCAPES para nossa 

observação. 

Ao verificarmos ainda no Banco de Dados de Teses e Dissertações da USP, o 

termo “Tecnologia” na área de conhecimento Educação nos retorna 55 pesquisas, sendo 

apenas uma relacionada com a temática “Formação de Professores”, uma dissertação de 

2009, o que já indicaria a necessidade de haver mais estudos dessa temática na 

Universidade de São Paulo.  

O trabalho em questão, de Serra (2009), apresentava uma reflexão sobre as 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) e o ensino de ciências, mais 

especificamente sobre a formação de professores e o uso de computadores. Em sua 

conclusão, acaba refletindo o pensamento de Moraes (1997), de que “o simples acesso à 

tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes 

de aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas” 

(Moraes, 1997, p. 12). 

Apesar de não ser sobre o movimento Maker, temos a impressão de que 

possamos realocar a frase para esse sentido, pois nos parece um exemplo de que o próprio 

Fab Lab tem se mostrado um novo ambiente de aprendizagem, que corrobora ou vem de 

novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas (tecnológicas).  

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, encontramos quase 

treze mil pesquisas sobre “Educação” e “Tecnologia”, das quais 1.453 se enquadram 

ainda na temática “Formação de Professores”. Isso nos dá um indicativo da importância 

do subtema “Formação” no cenário educacional. 

Desses, obtivemos 10 pesquisas indicadas pelo BDTD com interseção na área 

da “Educação”, do tema Do-it-Yourself e “Formação Docente”. Após a leitura do resumo, 

da metodologia e das conclusões de todos esses trabalhos, verificamos que nenhuma 
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pesquisa resistiu aos critérios adotados para essa revisão, a maioria por não tratar da 

formação docente envolvendo a temática Maker. Desta forma, as 10 pesquisas foram 

descartadas.  

Passamos então a analisar os resultados, agrupando os portais de busca que 

contemplavam artigos em periódicos nacionais representados pelos portais de consulta 

PBi SIBiUSP, BPCAPES, SciELO e RBPG, cuja conclusão é verificada no Quadro 10. 

Quadro 9 – Pesquisas em portais nacionais de consulta a artigos em periódicos 

Temas 

No de pesquisas encontradas nos portais de consulta 

PBi SIBiUSP BPCAPES SciELO 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 

Educação e Tecnologia 17.043 645 23.779 1245 1.254 13 

Educação e Movimento Maker 2 0 5 1 0 0 

Educação e Espaço Maker 1 0 0 0 0 0 

Educação e Laboratório de Fabricação 0 0 0 0 0 0 

Educação e Cultura Maker 2 0 3 0 0 0 

Educação e Faça-Você-Mesmo 16 0 18 0 0 0 

Educação e Maker Movement 0 0 1 0 0 0 

Educação e Maker space 0 0 0 0 0 0 

Educação e Makerspace 3 0 3 0 0 0 

Educação e Fab Lab 2 0 3 0 0 0 

Educação e FabLab 1 0 3 0 0 0 

Educação e Fabrication lab 0 0 0 0 0 0 

Educação e Maker Culture 0 0 1 0 0 0 

Educação e Do-It-Yourself (ou DIY) 12 0 23 0 7 0 
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Repetindo o mesmo exercício anterior, não é difícil observar neste novo grupo 

que, na área educacional, a formação docente atrelada à tecnologia (Etapa 2) tem um bom 

espaço de estudo e vem desenvolvendo um número interessante de artigos, exceto pelo 

portal SciELO, que trouxe um número reduzido de publicações. 

Mesmo assim, a exemplo do que acontece com as teses e dissertações, essa 

quantidade de pesquisas ainda não aprecia o movimento Maker como tecnologia em seus 

estudos. Apesar do potencial número de obras emergido na interseção do termo 

“Educação” com aqueles relacionados aos termos Maker, com a entrada da temática 

“Formação Docente” tal montante não se sustenta, pois, novamente a exemplo do que 

ocorreu anteriormente, a obra é descartada frente aos critérios para exclusão adotados. 

O único artigo que retornou como interseção da “Educação”, “Movimento 

Maker” e “Formação de Professores” surgiu no banco de periódicos da CAPES. Apesar 

de fomentar a discussão acerca da formação de professores no século XXI, se limitou à 

revisão de questões como o contexto contemporâneo de aprendizagem e a relação entre 

professores e mídias, apresentando pesquisas sobre o letramento informacional e 

midiático na formação de professores com o foco na educação básica.  

Na pesquisa, Ribeiro e Gasque (2015) mostram que existem poucos trabalhos 

sobre formação docente e letramento informacional e que, em sua maior parte, centram-

se no bibliotecário estando no papel de educador. Em momento algum o artigo faz 

qualquer menção que possamos compreender como referência ao movimento Maker. 

Verificado o insucesso nas buscas de portais nacionais, fomos em direção aos 

internacionais, já que o movimento Maker é internacional, especificamente nativo norte-

americano. Nossa primeira análise contempla as teses e dissertações em cenário 

internacional. Escolhemos, para realizarmos essa investigação, as universidades norte-

americanas: Universidade de Stanford, Universidade de Columbia e Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

A escolha pelo MIT se deu por ser a instituição que deu origem ao termo e 

conceito “Fab Lab”, pensando inclusive em seu uso para a área educacional, e, portanto, 

nos parece fundamental verificar como se desenvolveram as pesquisas no berço desta 

ideia. Stanford e Colúmbia, por sua vez, foram as duas últimas universidades a sediar a 
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etapa internacional do maior congresso de educação Maker existente, o FabLearn, 

respectivamente em 2017 e 2019, ocasiões estas em que estivemos presentes, 

acompanhando, registrando e também apresentando trabalhos.  

Tendo esse cenário em consideração, essas universidades nos parecem 

potenciais focos de estudo na área. 

Iniciando a apresentação do resultado das pesquisas com essas instituições, 

organizamos o Quadro 11, para novo efeito de análise e comparação. As pesquisas foram 

feitas exclusivamente na língua inglesa, já que o idioma português não é usual em portais 

de busca de universidades norte-americanas. 

Quadro 10 – Pesquisas em portais internacionais de universidades norte-americanas 

Temas 

No de pesquisas encontradas nos portais de consulta 

MIT Stanford U. Columbia U. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 

Education e Technology 6268 31 178 0 2562 38 

Education e Maker Movement 

(Maker) 
8 1 0 0 78 6 

Education e Maker space 0 0 1 0 0 0 

Education e Makerspace 0 0 0 0 0 0 

Education e Fab Lab 0 0 1 0 0 0 

Education e FabLab 0 0 1 0 0 0 

Education e Fabrication lab 0 0 1 0 0 0 

Education e Maker Culture 0 0 8 1 0 0 

Education e Do-It-Yourself (ou DIY) 0 0 1 0 0 0 
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No portal MIT Libraries' Catalog - Barton - Basic Search of Full Catalog, um 

repositório digital para a pesquisa do MIT, que inclui catálogos de artigos, relatórios 

técnicos, documentos de trabalho, teses, dissertações e registros indexados nas áreas de 

Ciência e Tecnologia, obtivemos boa quantidade de registros retornados na interseção 

Education e Technology, mas logo observamos que o número diminui muito ao 

acrescentarmos o termo Teacher training.  

A pesquisa neste portal indicou que há pouca preocupação com formação de 

professores, já que esse tema representa apenas 0,4% dos registros do primeiro resultado. 

Levando em conta que o MIT é uma universidade que não possui uma faculdade de 

formação de professores, apesar de ser uma das pioneiras em pensar inovação para a 

educação mundial, esse baixo número de pesquisas era, de certa forma, esperado.  

O único resultado que engloba as três categorias (“Education”-“Maker 

Movement”-“Teacher Training”) refere-se a um livro publicado recentemente: Makers, 

crafters, educators: working for cultural change, editado por Elizabeth Garber, Lisa 

Hochtritt e Manisha Sharma (2019). A obra traz vários autores de diferentes países, em 

geral com artigos debatendo estudos de caso sobre experiências empíricas ocorridas em 

sala de aula ou em espaços de educação comunitária.  

Destacam-se as práticas culturais e artísticas envoltas pelo movimento maker 

e pensadas como maneira a inspirar o leitor a desenvolver seu próprio espaço de criação 

e trabalhar justapondo novas e antigas práticas de criação, para a área educacional ou não. 

Por mais que os artigos contidos no livro versem claramente sobre o Movimento Maker, 

tendo a educação como um dos pilares da obra, nenhum deles é relacionado à formação 

de professores ou se preocupa com este tema. 

No portal de Stanford, tivemos apenas um documento resultando na busca por 

combinações entre “Educação”, “Maker” e “Formação e Professores”, o mesmo livro 

encontrado na busca anterior, realizada no portal do MIT, Makers, crafters, educators: 

working for cultural change, de Elizabeth Garber, Lisa Hochtritt e Manisha Sharma 

(2019). Porém, em Stanford, acessando com o perfil de aluno da universidade, tivemos 

possibilidade de percorrer várias bibliotecas presencialmente onde, com a ajuda dos 

bibliotecários, realizamos a mesma busca, incluindo documentos não ainda disponíveis 

digitalmente. 
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Visitamos presencialmente as bibliotecas: Cecil H. Green Library; Lathrop 

Library; Branner Earth Sciences Library; Cubberley Education Library; Sapp Center for 

Science Teaching and Learning, as duas últimas diretamente relacionadas à Educação e 

ao Ensino. Apesar dos 91 catálogos resultantes da busca presencial, em nenhuma das 

bibliotecas tivemos alguma tese ou dissertação que unisse de fato os três pilares de nossa 

busca. 

Chegamos, então, ao portal de catálogos de teses e dissertações da 

Universidade de Columbia. Com um resultado de produção bem superior à Stanford, mas 

ainda inferior ao MIT, Columbia apresenta um bom acervo de documentos englobando 

educação e tecnologia. A junção entre “Education” e “Maker Movement” e “Teacher 

Training” nos mostra de resultado as únicas 6 possíveis teses relacionadas aos temas, que 

são rapidamente descartadas ao verificarmos a data de publicação. 

A tese mais recente é datada de 1988, enquanto todas as demais são da década 

de 50, do século passado. Pertencentes à Teacher College, as teses se dirigiam a uma 

educação artística e, talvez, a que mais se aproximaria tenha sido a que sugeriu aproveitar 

as artes industriais no ensino geral, nela, Mahoney (1957, p. 56) diz que “as artes 

industriais têm certas experiências únicas e essenciais para oferecer aos jovens do nosso 

país e estas devem fazer parte de qualquer programa significativo de educação geral”.  

As experiências a que se refere o autor são essencialmente ligadas aos 

processos das artes gráficas e plásticas, onde, a fim de apresentar ao aluno uma base mais 

ampla de oportunidades para atividades criativas, as artes industriais e as artes plásticas 

deveriam ser combinadas ao ensino. Não faz essa tese nenhuma menção à formação de 

professores. Na verdade, a única que trata de formação docente se presta a analisar uma 

formação feita na década 80. 

Participando do congresso FabLearn, realizado na Universidade de Columbia, 

não podíamos deixar passar a oportunidade de visitar as bibliotecas presencialmente. Com 

o auxílio de outros brasileiros, estudantes da Teacher College, a fim de termos acesso 

completo ao acervo, visitamos as seguintes bibliotecas: Butler Library; Mathematics 

Library; Science and Engineering Library; New York Public Library - Morningside 

Heights; The Gottesman Libraries.  
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Essa última, pertencente à Teacher College, revelou algumas teses que não se 

encontram online. Verificamos uma boa quantidade de catálogos nessa empreitada – 262 

–, mas conferimos que condiziam com uma busca “suja”, pois usou os termos compostos 

relativos ao “Movimento Maker”, e o termo “Teacher Training” de maneira equivocada, 

separando as palavras, tornando a pesquisa quase sem particularidade. 

Nossa próxima etapa foi conferir artigos internacionais em periódicos, porém, 

aproveitando esse ponto de proximidade no texto com as universidades de Stanford e 

Columbia, e sendo estas as últimas anfitriãs do evento principal das conferências 

FabLearn, as 7th e 8th Annual Conference on Creativity and Making in Education, 

ocorridas respectivamente em 2017 e 2019, vale antes fazer um adendo sobre artigos 

internacionais presentes nesses eventos emblemáticos.  

As FabLearn Conferences são eventos científicos, um dos três pilares do 

Transformative Learning Technologies Lab (TLTL), grupo acadêmico da Escola de 

Educação da Universidade de Stanford, que a partir de 2018 estaria instalada na área 

educacional da Universidade de Columbia. Os outros pilares são o laboratório de 

fabricação onde o grupo desenvolve atividades, além do programa FabLearn Fellows, 

que admite docentes e pesquisadores atuantes em ambientes de educação formal, para 

relatos de atividades e acompanhamento por período determinado (SILVA, 2017, p. 176). 

Desde que a conferência firmou-se em mais de um evento por ano, começou a 

ser sediada em diversos países, mas manteve uma reunião principal, estabelecendo a 

Flagship Conference ou Annual Conference On Maker Education, uma espécie de 

conferência anual chefe, que ocorre na cidade onde o laboratório do grupo TLTL está 

instalado. Desta maneira temos sempre, anualmente, uma conferência Flagship (com 

exceção do ano de 2018, quando o grupo se transfere da costa oeste para a costa leste dos 

EUA), e outras espalhadas por diversas regiões.  

Listamos no Quadro 12 as conferências de seu início até maio de 2019, quando 

encerramos nosso recorte da revisão de literatura. 
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Quadro 11 – Conferências FabLearn 

Conferências FabLearn 

FabLearn Europe 2019 May 28-29, 2019 Oulu, Finland 

FabLearn Denmark 2019 April 25, 2019 Vejle, Denmark 

FabLearn 2019 – Flagship 

Conference 
March 9-10, 2019 New York City, U.S.A. 

FabLearn Israel 2018 November 4-8, 2018 Tel Aviv, Israel 

FabLearn Italy 2018 October 19, 2018 Florence, Italy 

FabLearn Netherlands 2018 September 28, 2018 Eindhoven, the Netherlands 

FabLearn Europe 2018 June 18, 2018 Trondheim, Norway 

FabLearn Denmark 2018 April 25, 2018 Kolding, Denmark 

FabLearn Israel 2017 
November 27-30, 

2017 

Yerucham and Jerusalem, 

Israel 

FabLearn 2017 - Flagship 

Conference 
Oct. 21-22, 2017 Stanford University, USA 

FabLearn Australia 2017 August 21-23, 2017 Melbourne, Australia 

FabLearn.dk 2017 April 20, 2017 Aarhus, Denmark 

FabLearn Hong Kong 2016 
November 10-11, 

2016 
Kowloon Tong, Hong Kong 

FabLearn 2016 – Flagship 

Conference 
October 14-16, 2016 Stanford University, USA 

FabLearn Brazil 2016 
September 9-10, 

2016 
São Paulo, Brazil 

FabLearn Europe 2016 June 19-20, 2016 Preston, UK 

FabLearn Taiwan 2016 May 27, 2016 Tainan City, Taiwan 

FabLearn Australia 2016 May 20-21, 2016 Melbourne, Australia 

FabLearn Asia 2015 
December 12-13, 

2015 
Yokohama, Japan 

FabLearn Australia June 4th, 2015 Melbourne, Australia 

FabLearn 2015 
September 26-27, 

2015 
Stanford University, USA 

FabLearn 2014 October 25-26, 2014 Stanford University, USA 

FabLearn Europe June 16, 2014 Aarhus University, Denmark 

FabLearn 2012 October 17-18, 2012 Stanford University, USA 

FabLearn 2011 
December 9-10, 

2011 
Stanford University, USA 
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Ao participarmos das conferências FabLearn 2019 New York City e FabLearn 

2017 Stanford, Flagship Conferences, além da conferência ocorrida em São Paulo, 

FabLearn Brazil 2016, pudemos verificar que os trabalhos apresentados nestes eventos 

podem ser significativos, portanto, vale constar na revisão bibliográfica desta tese. Como 

a conferência é voltada para o Movimento Maker aplicada à Educação, faz sentido 

verificarmos apenas a incidência do tema Formação de Professores. Revisitando nossos 

arquivos e registros sobre os eventos e combinando com as informações ainda online dos 

sites40 oficiais dos encontros, conseguimos reler os resumos e anotações sobre workshops, 

artigos, resumos, pôsteres, painéis e mesas redondas.  

As Flagship Conferences não tiveram trabalhos voltados especificamente para 

a formação de professores. Apesar disso, é imprescindível relatar que diversos workshops 

e artigos tinham docentes como público-alvo, mas geralmente tratavam de ensinar um 

determinado artifício ou metodologia, não desenvolvendo ou discutindo uma formação 

protocolar docente. 

No FabLearn 2019 New York City, 8th Annual Conference, por exemplo, a 

subdivisão feita dos artigos submetidos dão o teor do evento: Building content knowledge 

through making; Teaching and mentorship in maker contexts; Tools for capturing 

learning in making; e Designing maker implementations. Verificando esses 4 subtemas, 

entendemos que o evento tem grande interesse em perceber e promover o aprendizado 

possibilitado em ambientes criadores (relacionados ao maker), afinal, essa subdivisão 

deixa clara a busca por criar conteúdo, conhecimento, ferramentas e metodologias de 

ensino e orientação em contextos maker. 

De fato, vários dos trabalhos que compunham esses subtemas acabavam por 

promover e/ou discutir algum aspecto formativo ou característica docente em algum 

ponto do estudo, o que poderia noutro momento fazer parte de uma formação docente 

maker, mas são trabalhos muito específicos para serem considerados estudos sobre 

formação docente.  

 

40 FabLearn Brazil 2016: https://fablearn.org/conferences/brazil2016/; FabLearn 2017 Stanford: 

http://stanford2017.fablearn.org/; FabLearn 2019 New York City: https://nyc2019.fablearn.org/. 

Acessados em: 06 jul. 2019. 

https://fablearn.org/conferences/brazil2016/
http://stanford2017.fablearn.org/
https://nyc2019.fablearn.org/
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Exemplo disso é visto numa interessante discussão alçada pelos autores 

brasileiros Campos, Soster e Blikstein (2019) no artigo “Sorry, I Was in Teacher Mode 

Today”: Pivotal Tensions and Contradictory Discourses in Real-World Implementations 

of School Makerspaces.  

Esse artigo examina as tensões presentes em espaços makers escolares 

recentemente implementados na Califórnia, EUA. Considerando que os discursos podem 

moldar as práticas, os autores examinaram o vocabulário empregado pelos educadores e 

colaboradores envolvidos nos programas makers, revelando conflitos tácitos e manifestos 

nas escolas estudadas. Pontualmente, observaram como engenheiros, por exemplo, 

pareciam preocupados em não serem vistos como professores e faziam esforços para isso, 

como quando percebendo um momento de desordem da sala de aula, onde uma boa gestão 

era altamente necessária, delegavam quase exclusivamente a situação para os professores, 

deixando assim de usar sua autoridade como instrutores para administrar sua classe, o que 

pode estar relacionado à ideia de que ser um educador significa alguém autoritário e, por 

isso, não amigável.  

O exemplo que dá nome ao trabalho vem justamente desta ideia. Depois de 

liderar uma atividade junto com um professor de Ciências, um técnico diz aos autores, 

literalmente se desculpando, que esperava que tivessem gostado da aula, e que o 

desculpassem pois estava muito mandão naquele dia e que nem sempre agia como 

professor, então disse: sorry, i was in teacher mode today (traduzindo: desculpe-me, eu 

estava no modo professor hoje). 

Notem o quanto é interessante a imagem consolidada do docente como uma 

figura fechada e de pouca comunicação e empatia. A partir dessa frase o estudo viu as 

tensões não como conflitos, mas como potenciais pontes e “objetos com os quais pensar” 

(TURKLE, 2007). Ao cruzá-los, os programas makers podem ir além das portas do 

laboratório e influenciar o paradigma pedagógico de toda a escola, revendo inclusive essa 

imagem docente.  

O trabalho de Campos, Soster e Blikstein (2019) nos faz repensar a importância 

de também se trabalhar, em uma formação, a imagem do professor e as relações 

interpessoais dentro do espaço maker. Apesar de não ser sobre formação, artigos como 

esse promovem ou discutem, como dissemos, algum aspecto formativo ou característica 
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docente em algum ponto do estudo, e se tornam importante gatilho para repensar a 

formação docente. 

No FabLearn 2017, ocorrido em outubro de 2017, na Universidade de 

Stanford, vimos outros exemplos de trabalhos, que como o anterior, oferecem indícios 

para um repensar a formação docente. A imensa maioria desses trabalhos desenvolvia 

uma atividade makers (ou várias delas) e fazia a análise desse caminho, como aconteceu 

com o trabalho de Chu, Sharon Lynn e Quek, Francis e Deuermeyer, Elizabeth e Turner, 

Rachel (2017), que promoveu uma interessante discussão sobre o que chamaram de 

alfabetização maker. O estudo se baseou em gravações de vídeo de turmas da 4ª série, nas 

quais os alunos, que já haviam participado por um ano e meio de atividades “estruturadas” 

maker, realizaram uma tarefa aberta baseada na exploração lúdica e mais pessoalmente 

significativa, de acordo com um ethos maker. Um aspecto importante deste ethos é a 

criação de artefatos pessoalmente significativos por meios tecnológicos.  

Segundo os autores, as crianças aprendem a ler até a terceira série, depois da 

qual leem para aprender, então, por que motivo o mesmo não possa ser esperado para o 

maker no futuro? As crianças poderiam aprender como “fazer” e usar o “fazer” como uma 

ferramenta para aprender. Ao fazer essa ponderação, e mostrar a metodologia e 

experimentos que as crianças iam desenvolvendo, o artigo vai descrevendo o papel dos 

professores como incentivadores e instrutores, tomando cuidado para não retirar o 

protagonismo dos alunos. 

Pensar esse processo de alfabetização, agora no movimento maker, claro, irá 

trazer rapidamente um personagem fundamental para esse fenômeno, o alfabetizador. 

Esse trabalho deixa claro, assim como outros nesses eventos, que o papel do professor 

nesse movimento maker educacional logo será fundamental, não apenas como citação em 

trabalhos, mas como campo de estudo, e por conta disso como prática formativa. 

No FabLearn Brazil 2016, além de impressionar pela grande participação 

estudantil pouco vista em outras conferências, tivemos ainda uma amostra mais real sobre 

a formação docente para o trabalho maker. Intitulada “Cultura Maker, Aprendizagem 

Investigativa por Desafios e Resolução de Problemas na SME – SP” (GAVASSA et al., 

2016), o artigo discorre sobre uma formação de cerca de 500 professores orientadores de 

Informática Educativa, que atuam nos laboratórios de informática educativa de unidades 
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educacionais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), conduzida 

pela equipe de gestoras do Núcleo de Informática Educativa (NIE), também da SME-SP, 

sobre as bases conceituais de Cultura Maker e Aprendizagem Investigativa por Desafio e 

Resolução de Problemas, e suas reflexões sobre as possibilidades de realização de 

projetos educativos mediados por tecnologias de informação e comunicação com base 

nesses preceitos, nesses espaços.  

Segundo os autores,  

Foi estruturada uma formação em quatro módulos (Cultura Maker e 
PBL, Gamificação, Programação e Robótica), cada um com vinte 

horas/aula de duração, sendo cinco horas de atividades colaborativas 

presenciais e quinze horas de atividades reflexivas colaborativas a 

distância. Esta formação tinha como princípio mostrar aos professores 

possibilidades e tínhamos como certo que se desejávamos uma 

mudança estrutural nos projetos desenvolvidos nas escolas a formação 

deveria também ter este caráter (GAVASSA et al., 2016, p. 6). 

Essa formação se deu por ação da SME-SP de implantar Laboratórios de 

Educação Digital (LED), fomentando em todas as Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF) da cidade um trabalho colaborativo, incluindo Robótica, 

Linguagem de Programação e Cultura Maker, pensados para o novo currículo41 de 

tecnologia que a prefeitura trabalhava, e que foi lançado no ano seguinte.  

A primeira formação aconteceu no Seminário e Mostra de Tecnologia – Ação 

promovendo a Reflexão, em novembro de 2015, no qual estivemos presentes. No evento, 

e a partir dele, oficinas foram oferecidas aos professores da rede (Linguagem de 

Programação, Robótica, Game, Robótica Livre, Stop Motion, Pivot) permitindo aos 

docentes experienciarem novas ferramentas e linguagens, com materiais não estruturados 

e kits de robótica variados. As ações da SME-SP de tentar fomentar a tecnologia vêm 

crescendo desde então. Observe-se que a Prefeitura de São Paulo anunciou em abril de 

2019 a entrega de 583 impressoras 3D em escolas municipais, com um investimento de 

R$ 3,8 milhões, além de liberar R$ 1,9 milhão para que as escolas da rede municipal 

possam comprar itens para aulas de tecnologia. Cada uma delas receberá a quantia de R$ 

3,5 mil para adquirir pilhas, baterias, motores, interruptores, lâmpadas de LED e 

 

41 Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Primeiro-

curriculo-da-rede-municipal-de-Sao-Paulo-tera-aulas-de-programacao Acesso em: 02 jan. 2018 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Primeiro-curriculo-da-rede-municipal-de-Sao-Paulo-tera-aulas-de-programacao
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Primeiro-curriculo-da-rede-municipal-de-Sao-Paulo-tera-aulas-de-programacao
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resistores. Em momento oportuno voltaremos, nesta tese, a falar desta formação e das 

ações promovidas na cidade de São Paulo, para um novo currículo educacional pensado 

para o novo currículo de tecnologia. 

O que vale ainda mencionar nessa análise de referenciais é que informações 

detalhadas dessa formação não foram divulgadas. Sabemos que o artigo está mais 

próximo de promover uma informação de estratégia política do que realizar um estudo 

sobre a concepção desta formação feita junto aos professores. Pelo menos, é indicativo 

de que ações formativas docentes já vêm sendo pensadas e estruturadas de alguma forma, 

no Brasil. Não tendo encontrado, nesses três eventos, estudos voltados a uma necessária 

formação docente para o trabalho maker, partimos então para uma varredura nos outros 

congressos restantes.  

Para isso, visitamos os sites de todas as vinte e duas conferências restantes, 

relendo os resumos, procurando pelos artigos e atividades com a finalidade de verificar 

se algum deles passaria pelo processo de revisão da literatura. Iniciamos nossa busca 

online pelo site principal da conferência42, que deixa um link para todas as conferências 

já ocorridas, além daquelas que já estão marcadas em calendário para acontecer. Quando 

acessamos os links, verificamos que: 

• Os eventos FabLearn 2011; FabLearn 2012; FabLearn 2014; FabLearn 

2015; e FabLearn.dk 2017 não mais possuem páginas online; 

• Os eventos FabLearn Europe 2016 e FabLearn Europe 2018 tiveram suas 

páginas remodeladas para o evento mais recente, FabLearn Europe 2019; 

• O evento FabLearn Israel 2017 teve sua página remodelada para o mais 

recente, FabLearn Israel 2018, que já indica a inscrição para o evento que está 

marcado para ocorrer em novembro de 2019. 

• O evento FabLearn Hong Kong 2016 não possui um site válido, oferecendo 

um arquivo em PDF43 servindo de panfleto para a conferência. 

 

42 Disponível em: https://fablearn.org/conferences/. Acesso em: 06 jul. 2019 
43 A sigla inglesa PDF significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um 

formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, 

independente de qual tenha sido o programa que o originou. 

https://fablearn.org/conferences/
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Portanto, temos apenas material de dezessete (17) dos vinte e cinco (25) 

eventos planejados para a revisão, porém sem acréscimos significativos. A maioria dos 

artigos e ações girava em torno da promoção de atividades e metodologias makers para 

aplicação na educação. Reiteramos que vários dos trabalhos promoviam ou discutiam 

algum aspecto formativo ou característica docente em algum ponto do estudo, mas não 

tratavam diretamente de formação de professores para uma Educação Maker e, por isso, 

e por se tratar de uma revisão de literatura, esses trabalhos acabam não passando nas 

etapas que construímos para a revisão. Os artigos que citamos, ocorridos nos eventos em 

que os pesquisadores estiveram presentes, só foram relatados como maneira de 

exemplificar as pesquisas que compunham tais eventos, e no fim, corroboraram para 

confirmar a falta de pesquisas em formação, pelo menos divulgadas nesse congresso. 

Terminado o adendo a respeito desse importante evento internacional e 

continuando com nossa revisão, ainda nas bases americanas de língua inglesa, seguimos 

para os portais de consulta a artigos em periódicos, conforme indicado no Quadro 13. 

Quadro 12 - Pesquisas em portais internacionais de consulta a artigos em periódicos 

Temas 

No de pesquisas encontradas nos portais de consulta 

ArXiv MAS High Beam / Gale 

Etapa 

1 

Etapa 

2 
Etapa 1 

Etapa 

2 
Etapa 1 

Etapa 

2 

Education e Technology 28 0 5000+ 419 141539 6289 

Education e Maker Movement 0 0 55 67 119 7 

Education e Maker space 0 0 7 3 97 3 

Education e Makerspace 0 0 23 2 142 2 

Education e Fab Lab 0 0 7 0 8 1 

Education e FabLab 2 0 3 1 8 1 

Education e Fabrication lab 0 0 7 1 22 1 

Education e Maker Culture 1 0 9 75 19 0 

Education e Do-It-Yourself (ou DIY) 4 0 1 5 560 6 
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Rapidamente, verifica-se que no portal ArXiv, ligado à Cornell University, 

nenhum trabalho chega à segunda etapa dos critérios adotados para pesquisa. Na 

Microsoft Academic Search (MAS), temos números bastante curiosos de trabalhos 

relacionando as tecnologias à educação, cerca de cinco mil44, em que algo em torno de 

8% está atrelado ao tema de formação docente. Um número pequeno em nossa concepção, 

mas ainda maior que os resultados obtidos do cenário nacional, apontados por PBi 

SIBiUSP, BPCAPES, SciELO, respectivamente 3.78%, 5.2% e incríveis 1.03%. Além 

disso, três linhas dessa pesquisa apresentaram um refinamento de pesquisas que se 

mostrou maior que a amostragem anterior: Education e Maker Movement; Education e 

Maker Culture; e Education e Do-It-Yourself (ou DIY). Esse fenômeno pareceu estranho, 

e ao verificarmos os resultados vimos que, mesmo condicionando as palavras a terem de 

aparecer juntas, o sistema considerou as palavras compostas (Maker Movement, Maker 

Culture e Do-It-Yourself) em termos separados, resultando num grupo maior de 

amostragem, total de 147. Mesmo sabendo dessa “falha”, decidimos por verificar todas 

as pesquisas e comprovamos se tratar de “lixo eletrônico”, pesquisas que traziam as 

palavras separadamente relacionadas a temas quaisquer, nada relevante para nossa 

pesquisa.  

A interseção de “Education”, “Teacher Training” com “Fablab”; e com 

“Fabrication lab” trouxe um artigo de resultado cada um, enquanto o termo “Fab Lab”, 

separado, não teve resultado não nulo na busca. Os dois artigos em questão, porém, eram 

de um jornal e se referiam, conforme os autores Cardiff e Wales (2016), a uma visita 

política à universidade de Omã, que incluiu instalações como laboratórios de fabricação, 

e outro, de Goldstein e Bennet (2017), sobre uma proposta para aumentar o financiamento 

para escolas rurais nos EUA. Por fim, nenhum deles era realmente relacionado aos temas 

de maneira direta, não resistindo aos critérios de exclusão da Etapa 2. 

As cinco pesquisas restantes, na busca dos termos Makerspace e Maker space, 

na verdade se reduzem a duas, pois tratava-se de artigos duplicados. Um deles, Hands-

On Learning (NABO; TONY, 2015) versa sobre o lançamento de uma parceria entre a 

iniciativa privada e a Universidade de Robert Morris para adicionar Makerspaces em 

distritos escolares pertencentes à comunidade que a universidade está inserida, mas nada 

 

44 O número real de pesquisas não aparece, sendo indicado como 5,000+, ou seja, mais de cinco mil 

pesquisas. 
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fala sobre formar professores para essa campanha. O outro, intitulado K-12 STEM 

Education: Bringing the engineering Maker space, student-centered learning, 

curriculum, and teacher training to middle schools (VEGA et alii, 2017), parecia 

promissor para nossa pesquisa.  

O artigo descreve uma iniciativa inovadora, cujo principal objetivo é não só 

incentivar jovens estudantes do ensino médio americano a seguirem carreiras em ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática (STEM – sigla em inglês para Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics), mas envolver empreendedores tecnológicos locais no 

projeto, permitindo disseminar mais facilmente e promover áreas STEM entre as famílias 

e os professores dos alunos. Apesar de se envolver com tecnologia, a pesquisa mostrou 

apenas uma estratégia para atrair interessados no tema a investirem em organismos sociais 

de promoção e veiculação de tecnologia, e para isso as escolas tinham papeis 

fundamentais na administração local. A ideia central da abordagem é envolver 

administrações locais e torná-las aliadas ao projeto. Nesse sentido, elas não só vão ajudar 

a disseminar informações sobre o projeto em suas áreas locais, mas também, atrair 

professores para promover as atividades dentro das escolas, e mais importante, quando 

convencidas da necessidade do projeto, forneceriam financiamentos para contratar 

docentes especializados responsáveis pelo desenvolvimento de uma série de atividades 

após a aprendizagem escolar ao longo do ano letivo.  

Verificando os artigos na HighBeam, importante portal de consulta de 

periódicos e publicações educacionais de bibliotecas públicas, acadêmicas e escolares 

norte-americanas, encontramos um elevado número de pesquisas na primeira etapa – mais 

de 140 mil, das quais mais de 6 mil, 4% do total, eram em tese sobre formação de 

professores. 

Quando partimos para termos mais específicos sobre o tema Maker, obtivemos 

um bom número de pesquisas e documentos identificados no sistema como interseção dos 

termos de nossas palavras-chave. No total, tivemos a primeira vista 21 documentos que 

faziam a intersecção entre termos de “Educação”, “Tecnologia” e “Maker”. Na primeira 

revisão desse resultado, descobrimos vários arquivos repetidos. Ao corrigir o número, 

constatamos que, na verdade, tínhamos oito pesquisas distintas. Em uma segunda 

checagem, observamos pesquisas que versavam sobre como produzir um reequilíbrio 

econômico catalisado pela Internet das Coisas (IoT) (SHOUMEN, 2014), outras 
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perguntando se existe sapiência na inteligência artificial (SHOUMEN, 2016), e até sobre 

sistemas para prototipagem rápida de dispositivos de IoT para ampliar a participação em 

projetos de engenharia (NIETNER, 2017), todos se esquivando do tema educação. Num 

segundo grupo, encontramos indícios de estudos educacionais, mas ainda atrelados à 

criação e desenvolvimento de tecnologia, como no trabalho onde pais e filhos (de 7 a 10 

anos) participam de atividades de programação criativa nas quais aprendem a criar jogos, 

programar robôs e treinar seus próprios modelos de IA. (DRUGA, 2018); ou em CRU 

(2015), que desenvolveu um jogo de cálculo visual baseado nos princípios das gramáticas 

de forma, que serve como um precedente para ensinar design em escolas de arte e 

arquitetura, além de convir ainda como dispositivo para instruir crianças pequenas (K-

1245) em processos projetados, baseados em regras. 

Na leitura dos resumos desses trabalhos, verificamos que nenhuma pesquisa 

resistiu aos critérios adotados para essa revisão, a maioria por não tratar da formação 

docente envolvendo a temática Maker. Desta forma, as oito pesquisas foram descartadas. 

Por fim, realizamos a revisão no portal Google Scholar46, ou Google 

Acadêmico. Como em outras ferramentas de pesquisa, o Google Acadêmico ordena os 

resultados por ordem de relevância, levando em conta os seguintes critérios: a íntegra de 

cada artigo e seu autor, onde ele foi publicado e a frequência de suas citações na literatura 

acadêmica. 

Aproveitando cursos oferecidos pela biblioteca da Faculdade de Educação 

sobre busca em periódicos, criamos uma fórmula booleana para retratar exatamente o que 

buscávamos na revisão. A fórmula ficou da seguinte maneira: [(Education OR Educação) 

AND (“Movimento Maker” OR “Espaço Maker” OR “Laboratório de Fabricação” OR 

“Cultura Maker” OR “Faça-Você-Mesmo” OR “Maker Movement” OR “Maker space” 

OR Makerspace OR “Fab Lab” OR FabLab OR “Fabrication lab” OR “Maker Culture” 

OR “Do-It-Yourself”) AND (“Formação de Professores” OR “Formação Docente” OR 

“Teacher Training” OR “Teacher Development”)]. 

 

45 K-12 é uma designação para a educação primária e a educação secundária como um todo. É usada nos 

Estados Unidos, em algumas partes da Austrália e no Canadá. 

46 Disponível em: https://scholar.google.com.br/ . Acesso em: 06 ado. 2019. 

 

https://scholar.google.com.br/
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Ao colocarmos a fórmula no portal de buscas o resultado rendeu 17.500 

documentos, mas percebemos que a fórmula não tinha sido inteiramente contemplada já 

que faltava boa parte na caixa de busca, indicando que era grande demais para a leitura 

do portal. A parte destacada em itálico, a seguir, estava de fora do resultado: [(Education 

OR Educação) AND (“Movimento Maker” OR “Espaço Maker” OR “Laboratório de 

Fabricação” OR “Cultura Maker” OR “Faça-Você-Mesmo” OR “Maker Movement” OR 

“Maker space” OR Makerspace OR “Fab Lab” OR FabLab OR “Fabrication lab” OR 

“Maker Culture” OR “Do-It-Yourself”) AND (“Formação de Professores” OR 

“Formação Docente” OR “Teacher Training” OR “Teacher Development”)] 

Refizemos o trabalho, agora separando a fórmula geral em outras duas, de 

acordo com os idiomas que pesquisávamos, inglês e português. O resultado: 

• [Education AND (“Maker Movement” OR “Maker space” OR 

Makerspace OR “Fab Lab” OR FabLab OR “Maker Culture” OR “Do-

It-Yourself”) AND “Teacher Training”] 

•  [Educação AND (“Movimento Maker” OR “Espaço Maker” OR 

“Cultura Maker” OR “Fab Lab” OR FabLab) AND “Formação de 

Professores”] 

A primeira busca, realizada no idioma inglês, mostrou 3630 resultados, 

enquanto a segunda busca, em língua portuguesa, trouxe 135. Conseguimos perceber nos 

resultados de língua inglesa muitas pesquisas que já havíamos lido e observado em outras 

buscas. Alguns arquivos foram descobertos, mas não trouxeram avanços na revisão de 

literatura sobre o tema de formação de professores. À medida que avançávamos nas 

páginas seguintes do resultado, as pesquisas ficavam cada vez menos prováveis de atender 

às expectativas.  

Nas 135 pesquisas retornadas da busca em português, fizemos a leitura de todos 

os resumos. Algumas se duplicaram nesse caminho, mas apesar de não obtermos, também 

aqui, sucesso para a revisão como a desenhamos, duas pesquisas chamaram a atenção. 

Barbosa e Silva (2017) apresenta sua pesquisa descritiva de fatos e fenômenos 

em voga na tecnociência e educação brasileiras, com o objetivo de compreender as 

origens, objetivos e implicações das propostas Maker baseadas em FabLabs, na Maker 
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Media, na tecnoutopia californiana e no FabLearn, todas propostas de tecnologias para a 

Educação. 

O problema que motivou a tese de Barbosa e Silva (2017) veio da necessidade 

de identificação e análise das ideias que dão suporte a ações de construção digital em 

curso no Brasil. Considerando a sub-teorização do movimento Maker em geral, que 

privilegia o fazer acima do refletir, a tese em questão apresenta conceitos de tecnologia 

baseados em Álvaro Vieira Pinto, de práxis e liberdade em Paulo Freire, e de bases social 

da técnica no campo de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Daí, concluiu que a proposta 

FabLearn é condicente com ideias freirianas para Educação e que parte da falta de 

embasamento teórico do movimento Maker, em geral, pode ser preenchida pelo 

pensamento filosófico de Álvaro Vieira Pinto e, na centralidade da discussão de 

construção digital em educação, pelo embasamento epistemológico de Paulo Freire, em 

uma perspectiva emancipatória e inclusiva da sociedade.  

Apesar de não tratar da formação, a pesquisa oferece dois indícios importantes 

para nossa tese: a confirmação da falta de embasamento teórico do movimento Maker e 

a possibilidade de preencher esse vazio com autores que promovam a discussão sobre a 

construção digital em educação. Por conta disso, a pesquisa ainda proporcionou 

importantes referências ligadas às propostas levantadas na pesquisa (Maker baseadas em 

FabLabs, na Maker Media, na tecnoutopia californiana e no FabLearn), as quais foram 

utilizadas neste texto. 

Outra pesquisa que nos chamou a atenção prometia revelar as essências da 

“Educação Maker”, Soster (2018). A autora se inspirou na abordagem fenomenológica 

para estudar propostas teóricas e observar práticas da educação Maker. Pesquisando as 

características da Pedagogia Crítica, do Construtivismo e o Construcionismo, do currículo 

e das chamadas “habilidades do Maker”, a autora apresenta ao final do estudo um quadro 

sintético com os elementos da educação Maker, onde aponta, entre outras coisas, o  

Eterno aprendiz, inspirando o alunado a partir de suas atitudes de 

cientista do aprendizado; segue o lema “fazer para nós mesmos o que 

fizermos para os alunos”; desenvolve atividades que encorajam a 

conspiração, cocrítica, a autonomia, empatia e a responsabilidade nos 

alunos; estimula os educandos a compartilharem seus conhecimentos e 

habilidades; é refratário à visão de autoridade do conhecimento, 
redirecionando a autoridade para especialistas, recursos online, técnicos 

etc. (quando for o caso); tem perfil de explorador e aprendiz das novas 
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tecnologias, ferramentas e utilização de materiais; está sempre se 

movimentando pelo espaço de aprendizagem e realiza intervenções 

curtas, relevantes e suficiente para dar espaço ao desenvolvimento do 

educando - “menos nós, mais eles”; fornece comentários ou 

questionamentos quando necessário para estimular o progresso do 

educando em seu projeto; provedor de um espaço seguro física e 

emocionalmente para que o educando se experimente como cientista, 

inventor, explorador e protagonista do seu processo de aprendizagem; 

trabalha em rede, local ou mundialmente (SOSTER, 2018, p. 133). 

Apesar de não falar sobre formação para professores, a tese elucida bem as 

características educacionais presentes no movimento maker, e com o quadro, revela uma 

sucinta, mas bem analisada, visão geral dessa nova vertente educacional. Mais adiante 

voltaremos a tratar dessa pesquisa. 

Por fim, entendemos com a revisão bibliográfica sobre os temas Formação 

Docente e Educação Maker, que apesar de observarmos muitas pesquisas relacionadas ao 

Movimento Maker e sua relação com a Educação, o que indica uma preocupação legítima 

do conteúdo, estas ainda se concentram no estudo de metodologias de ensino, pouco 

envolvendo a formação de professores.  

Acreditando, então, que a universidade deve desenvolver pesquisas 

relacionadas às inovações de sua época, registrando e interpretando a sociedade em seu 

tempo e espaços, justificamos ser fundamental prosseguirmos com esta tese pela 

importância de provocar a discussão sobre uma Formação Docente que promova o 

desenvolvimento de competências para o trabalho com a Educação Maker, sob a 

influência do Movimento Maker. Entendemos, ainda, que o presente momento é propício 

em virtude do lançamento do Projeto Fab Lab Livre SP, pela Prefeitura de São Paulo.  

Sendo assim, prosseguimos agora para o capítulo de procedimentos 

metodológicos, no qual fica clara toda a metodologia empregada nesta investigação. 
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, sem planejamento 

nem devolução e muito menos sem encontro marcado. Observar uma 

situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser 

iluminado por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, 

mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por 

ela, na cumplicidade da construção do Projeto, na cumplicidade 

pedagógica (FREIRE, 1996, p. 14). 

Esta pesquisa objetiva discutir uma Formação Docente que promova o 

desenvolvimento de competências para o trabalho com a Educação Maker, sob a 

influência do Movimento Maker, desta forma, partimos à tentativa de comprovar a 

hipótese de que as experiências educacionais no processo de produção com tecnologia, 

desenvolvidas em espaços makers, exigem uma nova conduta do trabalho docente e das 

competências do professor, provocando por sua vez um repensar sobre a formação 

docente, abrangendo um ensino criativo e significativo do currículo.  

Tendo essas diretrizes, esta se torna uma pesquisa de estudo de campo onde 

neste capítulo relatamos os métodos utilizados para a captação e análise dos dados 

descobertos no campo da investigação, a fim de concluir o objetivo principal desta tese e 

validar a hipótese levantada. Portanto, este capítulo abrange, além de uma explanação 

sobre a escolha da Metodologia da Pesquisa no campo da Educação, relatos sobre a opção 

pelo campo adotado para captação de dados, dos sujeitos que compõem esta investigação 

e dos instrumentos para registro de dados.  

 

2.1 A Metodologia da Pesquisa 

Neste estudo, ao tratarmos de metodologia para a pesquisa, é importante ter em 

mente que grande parte de investigações sobre a educação, e principalmente sobre 

conhecimento escolar, tem transitado dentro de uma bolha escolar, embora seja 

justificadamente um movimento natural e óbvio. Porém, tal movimento pode trazer vícios 

sobre o conhecimento produzido nas escolas, já que explora ideias que, embora 

significativas, estabelecem certa uniformidade ou homogeneidade para os processos que 

costumam ali ocorrer.  
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Buscando escapar desses vícios, mergulhamos em espaços formais e não 

formais de ensino, fixando o olhar em atividades Maker desenvolvidas como metodologia 

de ensino e aprendizagem e, a partir dessas observações, repensamos a formação de 

professores para essas práticas, buscando entender as habilidades e competências 

docentes quanto ao conhecimento curricular, pedagógico e tecnológico.  

Para discutir um processo formativo docente, projetando sua capacitação ao 

trabalho com educação Maker, desenhamos uma estratégia escolhendo o campo empírico 

da pesquisa, bem como os sujeitos da pesquisa, que pudesse nos dar pistas dos caminhos 

para uma formação que fosse fornecedora de habilidades e conceitos para o docente e seu 

trabalho docente na cultura Maker. 

O levantamento bibliográfico, leitura e documentação das temáticas centrais da 

pesquisa tiveram como destaque a literatura sobre o Movimento Maker no campo da 

educação, com ênfase na formação de professores e, ainda, a literatura sobre os Fab Lab 

Livre SP e sua ligação com o ensino. Ressaltamos que o levantamento bibliográfico sobre 

as temáticas foi permanente nesta pesquisa, visando dialogar sempre com a leitura/análise 

dos dados que emergiram no caminho.  

Em nossos estudos, e principalmente na ida ao campo empírico da pesquisa, 

tivemos sempre as palavras de Bueno (2007) nos norteando. “O trabalho de campo [...] 

por mais aberto que seja, não pode ser ateórico. Deve, por isso, ser acompanhado de um 

constante trabalho analítico, que permita observar mais e deixar-se surpreender mais” 

(BUENO, 2007, p. 488). 

O trabalho de campo foi realizado, inicialmente, em dois dos doze Fab Labs do 

Programa Fab Lab Livre de São Paulo, localizados, um no interior de um Centro 

Educacional Unificado47 (CEU), na periferia da região sul da cidade de São Paulo, outro 

na região oeste, também dentro de um espaço municipal – o Jockey Club de São Paulo, 

que em 2016 foi transformado em parque; o Parque Municipal Chácara do Jockey. 

 

47 Os Centros Educacionais Unificados (CEU) são equipamentos públicos voltados à educação criados pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e localizados nas áreas periféricas da Grande São Paulo. 
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Ambos os Fab Labs estão abertos ao público em geral, mas buscam estreitar 

laços com as instituições escolares das comunidades do entorno, inclusive, e 

principalmente, da periferia da cidade de São Paulo. Na verdade, o próprio CEU, que 

comporta um dos Fab Labs escolhidos, está situado dentro de uma favela. Esses fatores 

foram fundamentais para nossa escolha, na intenção de que esse universo representasse 

bem o universo da educação pública.  

   Cada dia de observação foi reconstruído por meio da escrita de notas de 

campo, fazendo uso também de registros fotográficos e filmagens. Além disso, fizemos 

entrevistas com os sujeitos que emergiram no campo empírico da pesquisa, buscando 

ainda estratégias de comunicação constante com os envolvidos, participando de reuniões 

e atividades que refletiam sobre Movimento Maker na educação.  

Sendo a pesquisa um estudo de campo, o número exato de participantes foi 

sendo definido no decorrer do processo de investigação, de acordo com as informações 

obtidas em cada momento. Enquanto surgiam dados ou pistas que indicavam novas 

perspectivas para a investigação em curso, novos grupos sujeitos eram inseridos nesse 

conjunto. A seguir elucidamos como se deu a escolha do campo empírico e sujeitos, bem 

como a seleção dos instrumentos para registros de dados. 

 

2.2 O campo empírico da pesquisa: os Fab Lab Livre de São Paulo 

Prometendo oferecer a toda população, principalmente aos alunos do ensino 

público da educação básica de São Paulo, uma oportunidade de autoria e produção de 

conhecimento sobre a inovação científica e tecnológica, o projeto Rede Pública de 

Laboratórios de Fabricação Digital, ou Fab Lab Livre SP, promoveu a construção e 

manutenção de laboratórios de fabricação (chamados Fab Lab) abastecidos com 

equipamentos de eletrônica e robótica, ferramentas de marcenaria e mecânica, entre 

outros, disponibilizando-os a todas as pessoas que tenham interesse por cursos, oficinas 

e palestras sobre modelagem e impressão 3D, marcenaria, desenho digital, programação 

de jogos e outros cursos sobre tecnologia de fabricação digital, eletrônica, técnicas e 

práticas artísticas. 
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As escolas da rede pública de ensino começaram, já em 2015, ano de criação 

do programa, a levar seus alunos e professores à rede pública de laboratórios de fabricação 

digital, objetivando fomentar o desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras. De fato, 

pensando na formação docente, acreditamos que os professores, pelas apropriações 

científico-tecnológicas adquiridas, têm o dever de tornar cultural o contexto de inovação 

tecnológica, que hoje, flerta com a chamada quarta revolução industrial.  

Os Fab Lab não parecem desenvolver ao acaso seu trabalho nos espaços 

montados, pois como vimos são frutos, hoje, de um movimento que vai ao encontro de 

uma autonomia dinâmica, o Movimento Maker. Em suas primeiras palavras, no livro 

Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) elucida a importância do trabalho docente ao 

lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos 

educandos. Concordando com Freire, acreditamos que a educação tem o compromisso de 

transformar realidades, empoderar, criar e melhorar espaços que valorizam social e 

culturalmente os sujeitos para que possam questionar o mundo e realizar mudanças, 

desafiando sua realidade e criando soluções. 

Então, o cenário montado e inexplorado foi propício para que decidíssemos ter 

como nosso campo empírico da pesquisa os laboratórios de fabricação digital do 

programa Fab Lab Livre de São Paulo. A partir dessa decisão, traçamos a estratégia de 

observar as apropriações científico-tecnológicas praticadas num laboratório de 

fabricação, bem como refletir sobre elas aplicadas à prática docente e, sobretudo, pensar 

em como contribuir com elementos para o desenvolvimento autoral e o processo 

formativo de professores, projetando sua capacitação ao trabalho com Educação Maker.  

Nesse sentido, observávamos as interações científico-tecnológicas com 

professores que foram aos Fab Labs, e a partir dessas observações, nesse contexto 

principal, seguíamos em contato com os docentes ampliando por vezes o campo empírico 

para instituições públicas de ensino e outros espaços, como ambientes Makers e 

organizações não governamentais engajadas em educação. 

Interessados nas diversas relações que o programa Fab Lab Livre de SP poderia 

criar com as instituições públicas de ensino, resolvemos permanecer nos espaços dos Fab 

Labs, onde presenciamos idas e vindas de diversos educadores das mais variadas 
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instituições de ensino, conseguindo, a nosso ver, uma oportunidade mais numerosa de 

presenciar relações e ações emergidas entre Fab Labs e as escolas.  

O contrário, fixar em uma das escolas que mantém afinidades, de qualquer 

natureza, com um dos Fab Labs, nos limitaria a ter apenas essa relação a observar, 

podendo comprometer a pesquisa com situações das mais diversas, desde um eventual 

rompimento dessa relação à percepção errônea de que fosse essa relação escola-Fab Lab 

específica, uma relação padrão entre as instituições. 

Por não ser viável observar doze laboratórios da rede pública, escolhemos dois 

deles: Fab Lab CEU Heliópolis e Fab Lab Chácara do Jóckey, localizados, 

respectivamente, na periferia da região sul e na região oeste da cidade de São Paulo. Sobre 

o critério inicial de escolha dos Fab Lab, temos doze laboratórios de fabricação do 

programa espalhados pelas cinco regiões da cidade de São Paulo, privilegiando as áreas 

periféricas, como já mencionamos.  

Todos os Fab Labs estão dentro de algum instrumento público municipal; 

parque ou centros educacionais, culturais ou de formação. Nossa primeira escolha, que 

nos pareceu mais óbvia, era sair da região central e procurar por um Fab Lab que estivesse 

dentro de um dos Centros Educacionais Unificados (CEU). A escolha de sair da região 

central foi por apostar que os três Fab Labs que lá se situam seriam frequentados, em 

grande maioria, por empreendedores e empresários do ramo das tecnologias, até mesmo 

por causa do ambiente central da cidade, que incentiva esse público. Alguns meses depois 

do início da pesquisa, e conhecendo os Fab Labs centrais da cidade, realmente o 

pressuposto se confirmou ao mostrar que nesses Fab Labs o trânsito de alunos e 

professores é significativamente mais baixo comparados a outros Fab Labs do programa. 

Partindo em busca do primeiro campo de pesquisa, verificamos que são três, 

dos doze Fab Labs localizados no interior de um dos CEUs da cidade: Fab Lab CEU 

Parque Anhanguera, Fab Lab CEU Heliópolis e Fab Lab CEU Três Pontes. Desses, 

apenas o do bairro de Heliópolis, zona sul da cidade, é considerado um laboratório grande, 

o que nos interessou pela possibilidade maior, por suposto, de receber mais pessoas.  

Além disso, existem outros equipamentos educativos que integram o centro de 

convivência, como: Centro Educacional Infantil (CEI) Aparecida das Graças Roseiras, 
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CEI Simone Aguinalda, CEI Nora Auler de Arruda Botelho, Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) Antônio Francisco Lisboa, que juntas beneficiam crianças de 

0 a 3 anos e 11 meses; ainda a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

Presidente Campos Salles, Escola Técnica Estadual (ETEC) Heliópolis, além de outras 

no entorno, todas pertencentes à Diretoria Regional de Educação (DRE) Ipiranga.  

O CEU ainda conta com uma biblioteca comunitária onde há grande acervo de 

livros, acesso à internet e atividades culturais, além de variados espaços não formais de 

ensino destinados aos adolescentes, como: espaço multiuso para utilização como sala de 

teatro ou cinema com estrutura para receber 120 pessoas; ginásio poliesportivo com 

infraestrutura em padrões oficiais de competição, proporcionando a realização de 

competições de futsal, vôlei, handebol e basquete; e a chamada torre da cidadania, um 

prédio de cinco andares onde acontecem aulas de dança, artes plásticas, culinária, artes 

marciais e cursos de capacitação profissional, nas mais diversas aéreas.  

A existência dessa quantidade de equipamentos educativos sugere uma maior 

possibilidade de conexão com o Fab Lab, dada a proximidade física deles com o 

laboratório.  

 

Figura 16 – Foto aérea do Centro Educacional Unificado Heliópolis Professora Arlete Persoli.  

Na Figura 16 temos uma visão aérea de parte do bairro de Heliópolis, em 

destaque o CEU Heliópolis, ou CEU Professora Arlete Persoli, em homenagem à 
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educadora de mesmo nome pelo seu reconhecido trabalho no bairro. Na parte à direita da 

Figura 16, podemos notar a marcação do local onde se encontra o Fab Lab Livre SP, 

unidade CEU Heliópolis, dentro do complexo educacional. Pode-se notar nesta figura o 

começo da Favela de Heliópolis na parte superior à direita, de onde vinha a maioria das 

crianças e adolescentes estudantes do centro, e frequentadores do Fab Lab. Na Figura 17 

vemos imagens do interior do laboratório dando a primeira ideia sobre o conceito do uso 

do espaço. 

 

Figura 17 – Dependências do Fab Lab Livre SP – Unidade CEU Heliópolis 

Observe que existem vários ambientes neste local, bem como a presença de 

pessoas (estudantes) nos espaços do laboratório realizando alguma atividade. À esquerda 

na parte superior, vemos um grupo de estudantes desenvolvendo uma atividade no 

ambiente de marcenaria, enquanto uma fresadora de grande porte faz algum trabalho; à 
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direita, também na parte superior, há um grupo esperando o término da impressão 3D de 

algum produto; na parte inferior à esquerda verificamos que, enquanto o grupo espera a 

impressão, outro usuário está utilizando a cortadora; e por fim, na parte inferior à direita, 

vemos o laboratório de informática, onde estão presentes os computadores que são usados 

em diversos cursos do Fab Lab. 

Para não corrermos risco de incidir em quaisquer problemas que nos 

impossibilitasse a pesquisa, pelo fato de ela acontecer em apenas um único campo 

empírico, decidimos adicionar outro Fab Lab em nosso campo de trabalho. Para fazer 

uma nova escolha, voltamos aos critérios. 

Removendo os três Fab Labs centrais, já descartados, e os três que ficam nos 

CEU anteriormente ponderados, nos restaram seis, dos quais apenas dois eram ainda 

considerados grandes laboratórios. Novamente optamos por um laboratório maior, pelo 

mesmo motivo anterior. Então estávamos entre o Fab Lab Chácara do Jóckey e o Fab Lab 

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Enquanto o primeiro se localiza no 

bairro do Butantã, zona oeste, mesmo bairro da Universidade de São Paulo, o segundo 

está localizado no extremo leste da cidade, no bairro Cidade Tiradentes. 

Tomando a própria universidade como referência, o deslocamento do 

pesquisador à segunda opção resultaria numa viagem de três horas e trinta minutos a 

quatro horas, fazendo uso do transporte público, o que daria cerca de quase oito horas de 

ida e volta, apenas com o deslocamento. Isso dificultaria muito um acompanhamento 

frequente desse espaço, enquanto a ida ao primeiro é feita em meia hora, também fazendo 

uso do transporte público.  

Além disso, apesar de não ser tão numerosas quanto no CEU Heliópolis, temos 

algumas instituições escolares no entorno da chácara, inclusive a EMEI Chácara do 

Jóckey, que divide espaço com o Fab Lab no parque municipal, e todas pertencem à 

Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Campo Limpo, se diferenciando da DRE Ipiranga 

de Heliópolis e, por isso, fornecendo outra visão para o ambiente da pesquisa, dando-nos 

a opção de confrontar as gestões dessas diretorias, verificando se estimulam a interação 

das instituições escolares com os laboratórios de fabricação. Estrategicamente, adotamos 
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então, também, o Fab Lab unidade Chácara do Jóckey como campo empírico desta 

pesquisa.  

 

Figura 18 – Foto aérea do Parque Municipal Chácara do Jóckey 

 

Pode-se notar na Figura 18, o Parque Municipal da Chácara do Jóckey 

destacado do seu entorno, com a indicação de onde fica a unidade do Fab Lab Livre SP 

em suas dependências e, a exemplo do Fab Lab de Heliópolis, vemos a proximidade com 

uma favela, no caso com a Favela de Paraisópolis, vista na parte à direita da figura, de 

onde vinha grande parte das crianças e adolescentes frequentadores do Fab Lab do 

Jóckey. Essa observação comprova que a intenção de possibilitar aos estudantes das 

classes populares, uma chance de conhecer tecnologias de ponta gratuitamente era de fato 

real, e estava ocorrendo.  

Na Figura 19 podemos verificar imagens do interior do laboratório de 

fabricação digital dessa unidade, especificamente as salas de computação (à direita) e de 

marcenaria (à esquerda). Na área de marcenaria, é possível notar a presença de uma 

cortadora a laser, de materiais de marcenaria pendurados na parede, de uma mesa de 

trabalho onde um usuário utiliza um laptop, de uma impressora comum, além de algumas 

folhas colocadas no varal, provavelmente para secar alguma pintura feita recentemente. 

Apesar de não aparecerem na figura, o local ainda conta com 3 impressoras 3D 

(escondidas no ângulo da imagem atrás da cortadora a laser) e de uma fresadora de 

precisão (semicoberta pela porta aberta).  
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Ainda na Figura 19, na sala de computação, podemos observar uma turma de 

crianças e adolescentes cursando uma oficina de desenho e impressão 3D, comandada por 

um técnico do Fab Lab, e acompanhada pela professora assistindo à atividade. Ainda é 

visível a disposição dos computadores, com a tela exposta no centro da sala, dando visão 

a quem está ministrando a oficina, possibilitando acompanhar o andamento da atividade 

dos oficineiros. 

 

Figura 19 – Dependências do Fab Lab Livre SP - Unidade Chácara do Jóckey 

 

Por fim, faz-se necessário lembrar que a escolha dos dois laboratórios como 

base de estudo não excluiu os outros Fab Labs da pesquisa, apenas toma estes como base, 

já que seria inviável percorrer regularmente os doze laboratórios.  

Também é importante reafirmar que fomos a todos os laboratórios no decorrer 

da investigação, acompanhando pelo menos dois dias de sua rotina em ações que 

envolviam atividades educativas, direta ou indiretamente, e também para realizar 

entrevistas com os técnicos dos laboratórios.  

Nos Fab Labs escolhidos como ponto regular de acompanhamento, Heliópolis 

e Chácara do Jóckey, tivemos uma rotina de presença de 2 a 4 dias semanais. A partir da 

estratégia traçada, encontramos vários professores que, por diversos motivos, se tornaram 

frequentadores dos Fab Labs. Atentos a isso, sempre quando identificávamos uma 

potencial participação, convidávamos os docentes e suas instituições a contribuírem com 

a pesquisa, e, quando conveniente e necessário, realizávamos nas escolas destes docentes 

um trabalho de campo, participando de atividades escolares promovidas por eles e que 

tivessem relação com o Fab Lab.  
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O Quadro 14 permite visualizar o número de visitas feitas a cada laboratório. 

Enquanto isso, no Quadro 15, reunimos as visitas feitas às instituições escolares de São 

Paulo em que realizamos outras visitações que compuseram o trabalho de campo. 

Quadro 13 – Número de visitas dos pesquisadores a unidades do Fab Lab Livre SP 

Fab Lab Livre SP Número de visitas 

Centro Cultural São Paulo 11 

Galeria Olido 12 

CEU Parque Anhanguera 2 

CEU Heliópolis 54 

Chácara do Jóckey 47 

Três Pontes 2 

Centro Cultural da Penha 2 

Centro Cultural da Juventude 3 

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes 6 

Casa da Memória Itaquera 2 

São Joaquim – Guarapiranga 2 

Vila Itororó – Bela Vista 3 

Total de visitas: 146 
 

Quadro 14 – Visitas do pesquisador a Instituições de Ensino da cidade de São Paulo 

Instituições de Ensino participantes da 

Pesquisa 
Bairro No de visitas 

EMEF Presidente Campos Salles Heliópolis 12 

Centro Educacional Infantil Aparecida das Graças 

Roseiras 

São João 

Climaco 
1 

EMEI Antônio Francisco Lisboa Ipiranga 2 

Escola Técnica Estadual (ETEC) Heliópolis Heliópolis 4 

EMEI Chácara do Jóckey Vila Sônia  5 

EMEF Ministro Synésio Rocha Jardim Umarizal 1 

EMEF Desembargador Amorim Lima Butantã 16 

EMEI Heitor Villa Lobos Paraíso 8 

Biblioteca do Centro Educacional Unificado 

Heliópolis* 
Heliópolis 26 

Total de visitas: 
 

75 

*Apesar de não ser uma instituição de ensino, a biblioteca faz parte dos aparelhos educacionais do CEU 

Heliópolis, e, portanto, as relações estabelecidas entre ela e o Fab Lab foram mencionadas nesse estudo. 
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As formações de professores realizadas por Técnicos e Makers 

Duas formações foram acompanhadas no decorrer de nossa jornada no campo 

de pesquisa e farão parte de nossa análise.  

Uma das formações foi ministrada, em conjunto, por equipes da Associação 

Cidade Escola Aprendiz e do Instituto Catalizador, duas Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP).  Aos professores cadastrados no curso, (inscrição online 

feita previamente e sem custos), o objetivo da formação foi conhecer de perto o 

projeto Fab Lab Livre SP e apresentar as possibilidades de criação dentro do laboratório.   

O curso durou oito semanas seguidas, com encontros semanais ocorridos aos 

sábados, em turno integral. A cada encontro as formadoras exploravam conceitos makers 

e mostravam exemplos de atividades que poderiam ser utilizadas na área da educação. 

A segunda formação também teve o objetivo de apresentar o projeto Fab Lab 

Livre SP e as possibilidades de criação para a educação, contudo, foi ministrada pelos 

técnicos do Fab Lab por meio de parceria com a Diretoria Regional de Educação do 

Ipiranga (DRE/Ipiranga), mas, diferentemente da anterior, tratava-se de formações curtas, 

de 4 horas, repetidas vezes, com grupos diferentes de Professores Orientadores de 

Informática Educativa, os POIEs. 

Nesta oficina, os POIEs participaram de um curso sobre “Scratch vinculado à 

Educação”. Na atividade, os participantes foram apresentados a conceitos fundamentais 

do universo da programação, receberam treinamento sobre o programa de computador 

Scratch – ferramenta desenvolvida pelo MIT para ensino e aprendizado nessa área por 

meio do desenvolvimento de jogos – e foram incentivados a pensar protótipos de games 

educacionais a partir de suas respectivas áreas de ensino.  

Segundo a Diretoria Regional de Educação do Ipiranga, as atividades 

envolveram mais de 50 profissionais POIE da rede municipal, contemplando quase 40 

escolas da cidade de São Paulo. 
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A experiência em Stanford  

Outros importantes ambientes que acabaram fazendo parte de nossas 

observações e complementando o campo empírico da pesquisa se deram a partir da 

realização de um estágio sanduíche, como bolsista do Programa de Doutorado-Sanduíche 

no Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). No estágio, atuamos como Visiting Student Researcher, no ano acadêmico de 

2017-18, na Stanford University (SU).  

Pelo período de 6 meses, de outubro de 2017 a março de 2018, acompanhamos 

as atividades do Transformative Learning Technologies Laboratory (TLTL), um grupo 

multidisciplinar que pesquisa e desenvolve novas tecnologias para a educação. Tal grupo 

realiza suas atividades em um Fab Lab montado na Universidade de Stanford, pela 

Graduate School of Education, tendo à época como diretor do laboratório o brasileiro 

Prof. Dr. Paulo Blikstein, hoje docente da Columbia University (CU), em New York, para 

onde transferiu o próprio TLTL nos meses finais de 2018.  

Sob a co-orientação do Professor Blikstein, participamos das atividades do 

Lemann Center Visiting Fellowship Program, e com isso tivemos reuniões periódicas 

com professores e pesquisadores de Stanford e de outras universidades, discutindo sobre 

Educação Maker e assuntos relacionados, possibilitando-nos acesso a dados, informações 

e pesquisas importantes para este estudo, sobretudo, pelo fato de não serem encontradas 

no Brasil. 

As concepções do TLTL sobre tecnologia vieram ao encontro desta pesquisa, 

já que o grupo tem deixado claro que, diferentemente do ensino tradicional americano de 

ciências e matemática, até bastante parecido com o brasileiro, que coloca grande ênfase 

na memorização de fatos e fórmulas, o foco do trabalho no laboratório está na invenção, 

inovação, e na colaboração de resolução de problemas. O grupo do TLTL, assim como 

nós, acredita que a educação precisa estar conectada ao avanço tecnológico, estimulando 

a produção autoral e criando espaços que promovam e valorizem os sujeitos críticos e 

sonhadores, que por sua vez irão questionar o mundo e inventar soluções.  

Vivenciando essas concepções, aprofundamos nosso olhar para a educação em 

meio a atividades makers num exercício de imersão no TLTL, e verificamos ali diversas 
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possibilidades para trabalhar conteúdos educacionais, atentos sempre ao papel atribuído 

ao professor nesse caminho.  

Fizemos parte na equipe do TLTL na oferta do curso para professores e 

educadores sobre utilização de Fab Labs para educação, o FabLearn Training Work 

Assignments (Treinando Atribuições de Trabalho FabLearn), currículo de dezembro de 

2017 e currículo de fevereiro de 2018. Além disso, acompanhamos a disciplina Beyond 

Bits and Atoms, ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Blikstein para alunos de mestrado e 

doutorado da Graduate School of Education, que têm aprendido ciências e matemática, 

criando invenções para resolver problemas reais; aí eles testam suas concepções para 

examinar suas próprias teorias sobre a natureza.  

Blikstein (2013) percebe que a fabricação digital tem potencial para ser: um 

espaço disruptivo na escola, onde estudantes poderiam, em segurança, produzir, 

desenvolver e compartilhar suas criações.  

Eu projetei esse espaço para ser convidativo a qualquer gênero, a fim 

de atrair tanto engenheiros de ponta, quanto também alunos que só 

queiram buscar um projeto com a tecnologia, ou melhorar algo que eles 

já façam com fabricação digital. (BLIKSTEIN, 2013, p. 8). 

O acompanhamento, principalmente na disciplina citada, nos permitiu estreitar 

relações e realizar entrevistas com professores laboratoristas responsáveis por Fab Labs 

educacionais instalados em escolas públicas da região, especificamente na cidade de Palo 

Alto, condado de San Mateo, localizada cerca de quatro quilômetros distante da 

Universidade de Stanford. Na Figura 20, podemos verificar a proximidade da 

universidade com a região das escolas, marcado em destaque no mapa.  

Nas escolas da região, realizamos uma breve imersão acompanhando 

atividades cotidianas diversas, entre elas uma reunião mensal com alguns professores 

laboratoristas que utilizavam desses encontros para trocar informações e soluções acerca 

do trabalho docente nos laboratórios.  
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Figura 20 – East Palo Alto, condado de San Mateo - Califórnia USA. Fonte: Google Maps 

 

As relações criadas no doutorado-sanduíche na Universidade de Stanford nos 

levaram ainda a acompanhar, a distância, mas atentos, o deslocamento do TLTL para a 

Universidade de Colúmbia, em New York. Meses depois da mudança, pudemos visitar 

novamente o grupo em seu novo ambiente, graças a um congresso sobre educação maker 

ocorrido em Columbia, no qual apresentamos trabalho.  

A ocasião nos oportunizou ainda a realização de outras visitas a laboratórios de 

fabricação públicos e privados da cidade de New York, além de também visitar mais 

escolas com espaços makers em suas dependências, entrevistando mais docentes, tal qual 

fizemos em Palo Alto. 

Após o estágio sanduíche em Stanford University, na Costa Oeste dos Estados 

Unidos, a viagem à Universidade de Columbia ofereceu a oportunidade de uma visão 

complementar sobre o tema em estudo, desta vez na Costa Leste, incluindo novas 

perspectivas para a área de tecnologia maker aplicada à educação, ajudando a fomentar 

esta pesquisa.  

E no Quadro 16, em números, verificamos nossas visitas às instituições 

escolares americanas nas costas leste e oeste.  
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Quadro 15 – Número de visitas dos pesquisadores a Instituições de Ensino Americanas 

Escolas Públicas Americanas Cidade / Estado 
Número de 

visitas 

EAST PALO ALTO ACADEMY Palo Alto / Califórnia 4 

Los Robles MacNair Academy Palo Alto / Califórnia 4 

RAVENSWOOD Middle School Palo Alto / Califórnia 5 

Ronald McNair Middle School Palo Alto / Califórnia 4 

Brentwood Academy Palo Alto / Califórnia 1 

Ravenswood City School District* Palo Alto / Califórnia 1 

Portfolio School New York / New York 2 

Marymount School of New York New York / New York 2 

Avenues the World School NY New York / New York 1 

ST. Joseph High School New York / New York 1 

Middle Village Preparatory Charter 

School 
New York / New York 1 

Total de visitas: 26 

*Apesar de não ser uma instituição de ensino, o distrito escolar rege os negócios, recursos 

humanos, currículo e regimentos das unidades escolares da região East Palo Alto, e, portanto, 

administra todos os Fab Lab das escolas visitadas nesta região. 

Os encontros, feiras e espaços makers visitados 

Encontros, congressos, feiras e espaços makers foram também ambientes de 

interesse deste estudo, sobretudo por fomentarem a necessária discussão a respeito do 

Movimento Maker aplicado à Educação, e por isso, fizeram parte do cenário desta 

investigação. A presença dos pesquisadores nesses ambientes foi fundamental no 

processo para entender como agiam artistas, empreendedores, arquitetos e educadores 

interessados na ampliação da comunidade mão na massa. 

Inicialmente, participamos de fóruns e debates online sobre educação e 

tecnologia, como a Rede Fab Lab Brasil48 e a Rede Brasileira de Aprendizagem 

Criativa49. Enquanto a primeira tem um caráter geral de unir quaisquer pessoas 

interessadas em Fab Labs, a segunda, já voltada para a educação, é repleta de professores, 

artistas, pesquisadores, empreendedores, pais, alunos e organizações preocupados com a 

 

48 Disponível em: redefablabbrasil.org/. Acesso em: 21 out. 2018. 

49 Disponível em: http://aprendizagemcriativa.org/. Acesso em: 21 out. 2018  

http://aprendizagemcriativa.org/
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implantação de abordagens educacionais mão na massa e criativas em escolas, 

universidades, espaços não formais de aprendizagem e residências de todo o país. Nossa 

aproximação com múltiplos profissionais de diferentes formações, que expunham visões 

distintas sobre educação, possibilitou uma troca de conhecimentos, leituras e sugestões 

de outros encontros (físicos e digitais) que certamente enriqueceram este texto. A partida 

para congressos, feiras e visitações de espaços que apoiavam, por vezes sem a própria 

consciência, o movimento Maker na educação, desencadeou uma longa lista de ambientes 

observados, divididos nos Quadros 17 e 18. 

Quadro 16 – Encontros e Congressos percorridos pelo pesquisador 

Encontros e Congressos Cidade Data 
Seminário e Mostra de Tecnologia – Ação promovendo a 

Reflexão. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
São Paulo 11/2015 

Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) 

2016 
São Paulo 05/2016 

Fab Learn Brazil 2016 São Paulo 09/2016 

Corrida de Drones - São Paulo São Paulo 10/2016 

Encontro Jandira Maker São B. do Campo 11/2016 

Campus Party 2017 São Paulo 01/2017 

FEBRACE 2017 São Paulo 03/2017 

Festival de Invenção e Criatividade (FIC) 2017 São Paulo 03/2017 

Arduino Day 2017 São Paulo 04/2017 

São Paulo Tech Week 2017 São Paulo 08/2017 

FabLearn Flagship Conference Stanford 2017 Stanford 09/2017 

PBL2018 International Conference Santa Clara 02/2018 

Maker Faire Bay Area San Francisco 05/2018 

Arduino Day 2018 São Paulo 05/2018 

SP Maker Week 2018 São Paulo 09/2018 

Maker Faire Rio de Janeiro 2018 Rio de Janeiro 11/2018 

Belo Horizonte Mini Maker Faire 2018 Belo Horizonte 11/2018 

2º Seminário e Mostra de Tecnologias Para 

Aprendizagem – Secretaria Municipal de Educação / 

Prefeitura de São Paulo 

São Paulo 11/2018 

Campus Party 2019 São Paulo 02/2019 

Fab Learn Flagship Conference New York 2019 New York 03/2019 

Arduino Day 2019 São Paulo 04/2019 

FEBRACE 2019 São Paulo 05/2019 

FIC 2019 São Paulo 05/2019 
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Quadro 17 – Visitas do pesquisador a Makerspaces 

Visitas Makerspaces / Fab Labs Cidade Data 

Garoa Hacker Club São Paulo 06/2016 

Startup Engenho Maker São Paulo 06/2016 

Instituto Catalisador São Paulo 06/2016 

Grupo João de Barro São Paulo 06/2016 

Casa de Makers São Paulo 08/2016 

Garagem Fab Lab São Paulo 08/2016 

Vila Maker São Paulo 09/2016 

Lilo.zone São Paulo 09/2016 

Oficina Lab São Paulo 10/2016 

Mundo Maker São Paulo 11/2016 

Mirante Lab São Paulo 11/2016 

Laboratório de Modelos e Ensaios (LAME) da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (FAUUSP) 

São Paulo 03/2017 

Matemateca, vinculado à Faculdade de Matemática da 

USP 
São Paulo 03/2017 

FAZ MAKERSPACE Belo Horizonte 04/2017 

CTJ Makerspace Brasília 05/2017 

WE FAB São Paulo 05/2017 

Grupo Fazedores São Paulo 05/2017 

Fablab Social Guarulhos 05/2017 

Centro de Difusão e Ensino Matemateca do Instituto de 

Matemática e Estatística (IME) da Universidade de São 

Paulo (USP) 

São Paulo 06/2017 

Associação Cidade Escola Aprendiz São Paulo 08/2017 

Alt School San Francisco 09/2017 

Tinkering Studio - Exploratorium Museum San Francisco 10/2017 

Noisebridge San Francisco 11/2017 

Singularity University - NASA Research Park Vale do Silício 12/2017 

Institute of the Future San Francisco 02/2018 

Lighthouse Community School Oakland 02/2018 

Dynamic Land Berkeley 02/2018 

The.Shop San Francisco 02/2018 

Academy of Science San Francisco 02/2018 
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K-12 Lab Network - D school, Stanford University Stanford 03/2018 

Escola Maria Dorilene Arruda Aragão Sobral 04/2018 

Escola de Ensino Fundamental Padre Osvaldo Chaves Sobral 04/2018 

Center for Technology and School Change Columbia 

University Teacher’s College 
New York 03/2019 

Center for Technology and School Change New York 03/2019 

Transformative Learning Technologies Lab Columbia New York 03/2019 

NYU Tandon School of Engineering New York 03/2019 

NYU MAGNET Fab Lab New York 03/2019 

BARNEY ART LABS New York 03/2019 

NY Designs FabLab New York 03/2019 

Fat Cat Fab Lab New York 03/2019 

Maker Space NYC - Futureworks Makerspace New York 03/2019 

Maker Space NYC - Staten Island New York 03/2019 

Hack Manhattan New York 03/2019 

New York City Maker Space New York 03/2019 

Cooper Hewitt Museum New York 03/2019 

Little Builders New York 03/2019 

Little Makers New York 03/2019 

Area 21 – Instituto Ana Rosa São Paulo 05/2019 

Avenues – The World School – São Paulo São Paulo 05/2019 

 

2.3 Os sujeitos da pesquisa 

O trabalho educativo, quando coletivo, é um espaço privilegiado para o 

processo de reflexão. Pensando nisso, para contribuir com elementos sobre o 

desenvolvimento autoral e o processo formativo de professores, projetando sua 

capacitação ao trabalho com educação Maker, buscamos no campo empírico da pesquisa 

todos aqueles que, de alguma forma, pudessem contribuir com o processo de pensar esta 

formação docente, pois é importante observar os diversos sujeitos que interferem e 

moldam esse ambiente, não somente os professores.  

Além da presença dos docentes, havia ainda os técnicos que trabalhavam nos 

Fab Labs Livre SP, e também os Makers que circulavam por esse ambiente, por vezes 

oferecendo oficinas e/ou atividades que foram desenvolvidas pelos alunos e professores. 
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Para não nos perdermos em meio a tantos possíveis sujeitos, é importante ter em mente 

que: 

[...] não é o tamanho do grupo que define os procedimentos de 

construção do conhecimento, mas sim as exigências de informação 

quanto ao modelo em construção que caracteriza a pesquisa. Quando o 

modelo tem por objetivo um conhecimento institucional ou comunitário 

fica evidente que o trabalho com grupos significativos nesses espaços 

sociais é essencial, pois esses grupos se desenvolvem no curso da 

própria pesquisa e responderão a critérios essencialmente qualitativos 

(REY, 2005, p.110). 

Assim, optamos por analisar os seguintes grupos de sujeitos: professores, 

técnicos do Programa Fab Lab Livre SP e Makers, divididos em quatro perfis, ou alianças, 

que tomamos como base para os escritos que estão nesta tese. São eles: 

• Professores da Rede Pública de Ensino que frequentavam os Fab Labs; 

O perfil mais natural para sujeito desta pesquisa é mesmo o do professor, e, 

particularmente, nos interessou perceber o que levou os docentes aos Fab Lab 

Livre SP, seja para visitar, participar de um curso ou realizar uma atividade 

com seus estudantes, e, claro, saber se sua formação teve influência nesse 

interesse em estar num Makerspace. 

• Tinkers – Professores e laboratoristas de espaços Maker de escolas 

públicas e privadas americanas; 

Aproveitando a estada de 6 meses em Stanford, Califórnia/USA, como já 

mencionado, visitamos escolas da cidade de Palo Alto, com espaços Makers 

em suas dependências, e, naturalmente, trouxemos os chamados Tinkers para 

nosso estudo, pois estes são responsáveis por gerir e desenvolver atividades 

com os professores e alunos em suas escolas. Também adicionamos entrevistas 

de professores de escolas públicas e privadas da cidade de New York para 

ajudar a compor o enredo americano.  

A grande contribuição desse grupo de sujeitos em nosso estudo, separando-o 

do grupo original de professores brasileiros, é poder de certa forma compará-

los, buscando entender a que distância estamos do cenário americano, 
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precursor tanto do movimento Maker em sua cultura, quanto da conexão desse 

movimento ao ensino.  

É importante afirmar que os tinkers não são professores e, por isso, não são 

responsáveis por tratar de currículo escolar nas aulas dos espaços maker. 

• Técnicos de Laboratório e dirigentes dos Fab Lab Livre SP; 

Segundo o EDITAL50 DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS N. º 

001/2018, o Técnico de laboratório é o principal representante da política 

pública para os cidadãos. Além de receber, apresentar e introduzir as pessoas 

ao universo criativo de um laboratório de fabricação digital, ele também é 

responsável por orientar projetos, ensinar o uso adequado das máquinas, 

equipamentos e ferramentas, assim como atuar para garantir o bom 

funcionamento do laboratório. Sua função principal é servir como facilitador 

das atividades do laboratório – entre aulas, oficinas, realização de 

projetos/protótipos etc –, com os objetivos de democratizar o acesso à 

tecnologia, incentivar o uso do laboratório para a educação e apoiar projetos de 

inovação e empreendedorismo. Acompanhando as atividades descritas, é 

função do técnico, por meio do relatório mensal e de reuniões, fornecer 

informações sobre o funcionamento do laboratório aos coordenadores.  

Mesmo não sendo formados na área educacional, estes profissionais exerceram 

um papel pedagógico ao longo dos anos em que os acompanhamos e, ao 

desenvolverem habilidades docentes nesse percurso, também “emprestam” à 

docência habilidades de seus diversos campos de formação. Interessou-nos 

neste perfil, entender que habilidades podem ser promovidas numa formação 

docente. 

• DIYers, Makers ou Fazedores. 

 

50 REF: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS EM REGIME CLT – PARA ATENDIMENTO AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6023.2017/00000416-8 – JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.  

Disponível em: <http://itsbrasil.org.br/2018/05/30/edital-de-selecao-de-recursos-humanos-n-o-001-2018/> 

Acesso em 06 jun. 2018>  

http://itsbrasil.org.br/2018/05/30/edital-de-selecao-de-recursos-humanos-n-o-001-2018/
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Inevitavelmente, encontramos muitos profissionais nos Fab Labs, de diversas 

áreas, que, a exemplo dos técnicos, não tendo formação pedagógica, eram 

entusiastas para uma educação Maker, e em vários momentos, ministravam 

cursos Makers, sozinhos ou em parceria com técnicos e/ou professores, para 

estudantes, realizando atividades mão na massa. Interessou-nos neste perfil, 

assim como no anterior, entender que habilidades eles possuem que podem ser 

promovidas numa formação docente. 

Cada perfil contribui de maneira significativa e diferente para esta pesquisa, 

mas é importante entender que devido à falta de professores, principalmente brasileiros, 

que participam e promovem atividades makers para a educação, em seu exercício docente, 

nossa maior referência, em quantidade de sujeitos e informação, veio dos profissionais 

responsáveis pelas atividades nos Fab Labs do programa paulistano. Por conta disso, 

faremos aqui uma explanação de como se organiza esse perfil. A Figura 21 oferece os 

primeiros indícios dessa organização. 

 

Figura 21 – Estrutura funcional do Fab Lab Livre SP. Fonte: ITS. 

 

Segundo o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SES/2015, que 

tratou da criação e manutenção dos laboratórios de fabricação digital, o Chefe do Lote 

de Laboratórios (ou Chefe de Laboratórios) é responsável, dentre outras coisas, pela 

estrutura constituída nos laboratórios, em outras palavras, prestar as informações técnicas 

como prestação de contas e relatórios de atividades que apoiem o trabalho da equipe 

gestora do contrato (Instituto de Tecnologia Social BRASIL). 
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Já o Líder de Laboratório é responsável por comandar um grande laboratório 

e auxiliar outros dois menores. É de sua responsabilidade a divulgação das vagas, 

coordenação de demanda e matrícula das turmas dos cursos ofertados nos três laboratórios 

que tem relação. O Líder de laboratório deverá ainda ministrar oficinas onde se encontrar 

lotado, ou seja, no grande laboratório. 

O Técnico de Laboratório trabalha em um laboratório, seja grande ou 

pequeno. O técnico lotado em um Grande Laboratório responde diretamente ao Líder do 

Laboratório. Já quando lotado no Mini Laboratório, o Técnico de Laboratório responde 

diretamente ao Chefe de Laboratório. Ao contrário dos anteriores, não tem 

responsabilidades no período de implementação dos laboratórios, razão pela qual sua 

contratação ocorre 15 dias antes do início das atividades do laboratório em que vai atuar, 

para treinamento. O Técnico de Laboratório é responsável por ministrar os cursos onde 

se encontrar lotado, além de zelar pelo espaço e atender ao público visitante. 

Dos funcionários que trabalhavam no programa Fab Lab Livre SP, trinta e seis 

participaram como sujeitos desta pesquisa, sendo um chefe do lote de laboratórios, quatro 

líderes de laboratório e trinta e um técnicos. A estes se somaram os outros perfis 

totalizando 65 sujeitos participantes ao longo da pesquisa, como mostra o Quadro 19. 

Quadro 18 – Número e identificação dos sujeitos da pesquisa 

Descrição dos sujeitos da pesquisa Quantidade 

Variações na 

identificação dos 

sujeitos 

Técnicos de Laboratório (TL) e dirigente 

(D) dos Fab Lab Livre SP (FL-SP) 
36 

• TLXX* FL-SP 

• D FL-SP 

Professores da Rede Pública de Ensino 

de São Paulo (P) da Educação Infantil 

(EI) ou Ensino Fundamental (EF) 

12 
• PXX EI-SP 

• PXX EF-SP 

Tinkers/Professores (T), ou dirigente 

(D), de espaços makers de escolas 

públicas americanas (MS), das cidades 

de Palo Alto (PA) e New York (NY) 

9 

• TXX MS-PA 

• D MS-PA 

• TXX MS-NY 

DIYers, Makers ou Fazedores (M) da 

cidade que atua ou reside 
8 

• MXX SP 

• MXX PA 

• MXX NY 

TOTAL 65 - 

*XX indica a numeração atribuída a cada sujeito. 
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A exemplo, o Técnico de Laboratório do Fab Lab Livre SP, cuja identidade 

está oculta pelo pseudônimo de número 21, é referenciado no corpo desta tese como TL21 

FL-SP. Da mesma forma, o Tinker/Professor, cuja identidade está oculta pelo 

pseudônimo de número 06, responsável pelo espaço maker de uma escola pública 

americana da cidade de New York, é referenciado no corpo da tese como T06 MS-NY. 

 

2.4 Instrumentos para registros de dados 

Esta foi uma investigação de estudo de campo que busca discutir sobre uma 

Formação Docente que promova o desenvolvimento de competências para o trabalho com 

a Educação Maker, sob a influência do Movimento Maker. Na realização desta pesquisa, 

lançamos mão de uma variedade de estratégias para captação de dados51 e por eles 

propiciamos um processo de reflexão. Usamos os seguintes recursos, estratégias, para o 

registro desses dados emergidos no decorrer do processo:  

a) Notas de campo do pesquisador;  

b) Filmagens feitas pelo pesquisador, no campo empírico;  

c) Fotografias tiradas pelo pesquisador, no campo empírico; 

d) Documentos, físicos e digitais, produzidos pelos sujeitos da pesquisa;  

e) Entrevistas com os sujeitos da pesquisa. 

Essas alternativas de captação de informações forneceram a possibilidade de 

triangulação dos dados colhidos, propiciando entender com maior fidelidade o processo 

pesquisado, no intuito de responder à problemática da pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos. Para justificarmos o uso de cada recurso citado anteriormente, esclarecemos 

quais as contribuições que o uso desses recursos traz à pesquisa. 

Se guiando pelos princípios éticos da Resolução Nº 4871, de 22 de Outubro de 

2001, e Pelo Código de Ética da Universidade de São Paulo52, este estudo promoveu seu 

processo de recrutamento dos sujeitos, por meio de convite formal, individual, do qual 

 

51 O termo refere-se aos materiais em estado bruto que formam a base da análise (BOGDAN; 

BIKLEN,1994, p.149) 

52 Disponível em: http://goo.gl/RoiA6V. Acesso em: 06 ago. 2019 

http://goo.gl/RoiA6V
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utilizamos um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que explicou como 

se daria a participação dos sujeitos e atendia às curiosidades e expectativas acerca da 

realização da pesquisa, deixando os contatos dos pesquisadores à disposição para 

quaisquer outras dúvidas.  

O TCLE foi apresentado aos sujeitos que, depois de apreciarem e concordarem, 

assinaram o documento em duas vias, ficando uma com o sujeito da pesquisa. Como todos 

os participantes tinham mais de dezoito anos, não houve assinaturas por responsáveis. No 

caso dos sujeitos estrangeiros, apresentamos as mesmas informações, traduzidas para a 

língua inglesa. 

Os documentos deixaram claro que as atividades desenvolvidas na pesquisa 

seriam de livre participação, ou seja, nada foi obrigatório, logo, não existiram punições 

ou recompensas pela participação. Os documentos também explicavam que todos os 

dados coletados serão apagados após a conclusão da tese, e que na descrição dos sujeitos, 

neste texto final, tomaríamos o cuidado de utilizar pseudônimos ao invés dos nomes 

originais, a não ser para aqueles que solicitassem ter sua identidade revelada.  

Para convidar as instituições a fazerem parte da pesquisa e aprovar a presença 

dos pesquisadores, entregamos uma carta de apresentação da pesquisa e uma carta 

convite. Apenas após o aceite das direções e/ou administradores das instituições é que 

passamos a incluí-la nos estudos e, consequentemente, os dados nelas coletados na 

pesquisa de campo. 

 

2.4.1 As notas de campo do pesquisador 

Lakatos e Marconi (1982) definem que a observação é: 

[...] uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. [...] A 

observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito 

de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que 

orientam seu comportamento. Desempenha papel importante nos 

processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o 

investigador a um contato mais direto com a realidade (LAKATOS; 

MARCONI, 1982, p. 65). 
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A observação constante em todo o processo de acompanhamento rendeu vastas 

páginas de notas de campo aos pesquisadores. Escrever sobre o campo de pesquisa 

oportuniza um momento de reflexão sobre os acontecimentos, emoções e informações 

dos processos acompanhados. 

Enxergamos as notas de campo como instrumentos de coleta de dados 

fundamental para uma pesquisa de estudo de campo. Entretanto, sua confecção não se dá 

a partir de uma mera anotação. Faz-se necessário um planejamento prévio do que deve 

ser anotado e observado, delimitando claramente o foco da investigação para não se 

desviar da proposta inicial da pesquisa.  

Aqui, seguimos o procedimento descrito por Bogdan e Biklen (1994), na 

constituição das notas de campo: 

Depois de voltar de cada observação, entrevista, ou qualquer outra 

sessão de investigação, é típica que o investigador escreva, de 

preferência em um processador de texto ou computador, o que 

aconteceu. Ele ou ela dão uma descrição das pessoas, objetos, lugares, 

acontecimentos, atividades e conversas. Em adição, e como parte dessas 

notas, o investigador registrará ideias, estratégias, reflexões e palpites 

bem como os padrões que emergem. Isto são as notas de campo: o relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no 

decurso da recolha e refletindo sobre o dado de estudo qualitativo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

Elaboradas a partir das observações sobre os sujeitos envolvidos na pesquisa, 

as notas de campo do pesquisador visaram à descrição das situações ocorridas e dos 

demais aspectos sociais e estruturais a respeito da composição do cotidiano nas escolas e 

Fab Labs.  

Visando manter a discrição prometida no TCLE, as notas de trabalhos de 

campos foram destruídas, física e digitalmente, após a conclusão da pesquisa. No corpo 

do texto desta tese, podemos facilmente identificar as “Nota de Campo do Pesquisador” 

(NC) seguidas da data de escrita, tal como o modelo “NC, mês/ano”. 
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2.4.2 As filmagens 

As filmagens53, além de relembrarem momentos da atividade, registram falas, 

questionamentos, reflexões e expressões das pessoas envolvidas na pesquisa que o 

observador/pesquisador, às vezes não registra em tempo hábil. Todas essas informações 

são relevantes na análise dos dados. 

Para Honorato et al. (2006, p. 6), a captação de imagens em vídeo é uma rica 

fonte de elementos "afinal, como registrar tantos meandros, tantos detalhes, tantas 

relações para depois debruçar-se sobre? Há ditos que não são pronunciados oralmente; 

ditos que não são captados por um gravador e acabam perdidos sem um registro..." As 

autoras ainda vêm argumentar que o som e as imagens em movimento, integrados, podem 

ajudar a desvendar a complexa rede de produção de significados e sentidos manifestados 

em palavras, gestos e relações, a compreender e a captar a essência das narrativas em 

jogo.  

Existe, ainda, a possibilidade de se retirarem imagens estáticas que não foram 

possíveis com a fotografia naquele dado momento, no calor das ações muitas informações 

se perdem, o vídeo torna-se o registro do momento que pode ser analisado. Todos os 

vídeos após análise e registros das informações seguiram o protocolo de conduta ética, 

ou seja, foram deletados.  

 

2.4.3 As fotografias 

Duarte e Barros (2008) justificam a importância da fotografia dizendo que ela 

é: 

[...] capaz de capturar o acaso, eternizar determinado instante, a 

fotografia representa uma visão simbólica da imagem original, a partir 

do olhar de quem produziu aquela imagem. Esses “poderes” da 

fotografia seriam utilizados de maneira diferenciada, de acordo com o 

 

53 Para registrar e construir esse banco de dados, utilizamos duas câmeras fotográficas com função de 

filmadora em alta definição. Ainda o celular do pesquisador, que também possui função de filmagem, serviu 

de ferramenta pra esse tipo de registro.  
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tipo de intenção daquela mensagem visual ou, ainda, da comunicação 

em que ela se insere (DUARTE; BARROS, 2008, p.339). 

A fotografia durante o processo de ida ao campo empírico da pesquisa, foi mais 

um registro de dados no olhar daquele que fotografava. Não se pode negar o valor da 

fotografia como documento/marco da memória e como recurso que possibilita a 

reconstrução da narrativa. As fotografias, nesse estudo em questão, permitiram reaver a 

história de várias atividades e momentos de reflexão. Seguindo o exemplo das filmagens, 

as fotografias, após análise e registros das informações seguiram o protocolo de conduta 

ética e foram deletadas.  

 

2.4.4 Produção dos professores 

A pesquisa documental é “aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos (não-fraudados)” (PÁDUA, 2004, p.68).  

A definição de documento vem ao citarmos Lakatos e Marconi (1982) e Pádua 

(2004), quando argumentam que documento se trata de todo material escrito que possa 

ser analisado, estudado, sendo uma fonte de informação para a pesquisa científica.  

Nesse sentido, todos os materiais produzidos pelos sujeitos de pesquisa no 

decorrer das atividades escolares ligadas a projetos Maker desenvolvidas na escola ou 

Fab Lab, são documentos em potencial para a análise nesta pesquisa. Esses dados vieram 

em forma de textos, documentos, depoimentos, desenhos ou produção artística, assim 

ampliamos o sentido de documento para qualquer registro ou produção intelectual fruto 

do indivíduo, que possa ser analisada e/ou estudada.  

Durante análise e utilização desses materiais foram respeitados os direitos 

autorais e preservamos as identidades dos sujeitos. Não existe nenhum fim lucrativo no 

uso desses documentos, ou outro interesse, a não ser para fins de pesquisa cientifica. 

Mantendo a obrigação anunciada no TCLE, qualquer material docente cedido 

a esta pesquisa não foi armazenado após a conclusão da tese. Tomamos também o cuidado 

de, se utilizado, o material não revele o autor, a não ser para aqueles que solicitem ter a 

autoria desvendada. 
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2.4.5 As entrevistas  

Realizamos no decorrer da pesquisa, sessenta e cinco (65) entrevistas 

semiestruturadas, ou seja, entrevistas não diretivas54. Todas buscaram resgatar 

informações que não foram, por qualquer motivo, esclarecidas ou contempladas nos 

vídeos e notas de campo. O registro das respostas foi feito por meio de gravação de áudio 

e vídeo, em combinação com registros escritos. Não podemos esquecer que as gravações 

foram realizadas com consentimento dos entrevistados e, quando transcritas, foram 

destruídas, mantendo a obrigação anunciada no TCLE. 

Antes mesmo de justificar o uso desses recursos na pesquisa, é preciso 

compreender sua dimensão e importância, para tanto, Pádua (2004) nos ensina que as 

entrevistas são: 

Uma técnica alternativa para se coletar dados não documentados, sobre 

um determinado tema. Deve-se levar em consideração que a entrevista 

tem suas limitações; dependendo da técnica a ser adotada, os 

entrevistados podem não dar as informações de modo preciso ou o 

entrevistador pode avaliar/julgar/interpretar de forma distorcida as 

informações obtidas. Por outro lado, a entrevista, como um dos 

procedimentos mais usados em pesquisa de campo, tem suas vantagens 

como meio de coleta de dados: possibilita que os dados sejam 

analisados quantitativa e qualitativamente, pode ser utilizada com 

qualquer segmento da população e se constitui como técnica muito 

eficiente para obtenção de dados referentes ao comportamento humano 

(PÁDUA, 2004, p.70). 

Entendamos que, além disso, o uso das entrevistas nesse processo tem objetivos 

de averiguação de “fatos”, ou seja, se os entrevistados estão de posse de determinados 

conhecimentos e se são capazes de compreender, de determinar suas opiniões sobre tais 

“fatos” ocorridos e principalmente conhecer a conduta atual ou do passado, entendendo 

o próprio comportamento durante o processo, e conhecimentos acerca das atividades 

(LAKATOS; MARCONI, 1982, p.70).  

Entendemos que o entrevistador deva proporcionar um ambiente de conforto a 

quem é entrevistado, por isso, as entrevistas seguiram as seguintes normas de elaboração:  

 

54As entrevistas não-diretivas têm o intuito de superar inconvenientes e limitações da entrevista tradicional, 

incorporando mais perguntas livres. 
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• formulação prévia das perguntas; 

• contato com o/a entrevistado/a e esclarecimento sobre a pesquisa; 

• escolha de um ambiente em que o/a entrevistado/a se sentisse à vontade; 

• gravação das entrevistas com gravador, filmadora e registro manual; 

• busca pelas respostas sem constranger ou enfadar o/a entrevistado/a.  

As entrevistas tiveram como objetivo entender como foi o processo de ensino 

de cada ação movida pelos entrevistados de modo a colaborar com a formulação de 

futuras práticas educacionais e contribuir com elementos sobre o desenvolvimento autoral 

e o a formação de professores (Makers).  

Porém, sendo um público heterogêneo, tivemos, então, um roteiro para cada 

perfil de sujeito da pesquisa: 

• Roteiro para Professores pertencentes à rede pública de ensino da 

cidade de São Paulo: Apêndice A desta pesquisa; 

• Roteiro para Laboratoristas do programa Fab Labs Livre SP (usado 

também para Makers brasileiros): Apêndice B desta pesquisa; 

• Roteiro para entrevista com Tinkers, professores laboratoristas de 

espaços Maker, de escolas norte-americanas: Apêndice C desta 

pesquisa. 

As entrevistas com profissionais Makers, do Brasil e do exterior, se basearam 

nos roteiros apresentados nos Apêndices B e C, mas não se limitavam a eles, pois a cada 

profissional tratávamos de assuntos pertinentes à sua peculiaridade, além disso o tempo 

que esse perfil disponibilizava, salvo algumas exceções, costumava ser bastante curto. 

As entrevistas foram identificadas no corpo desta tese por um modelo criado 

para revelar as informações básicas pertinentes à identificação do sujeito entrevistado. 

Todos os relatos das entrevistas estão identificados inicialmente pela letra “E”.  

Segue o modelo que identifica o sujeito entrevistado, conforme definido no 

Quadro 20, acrescido da data da entrevista. Observem a legenda utilizada: 
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Quadro 19 – Legendas utilizadas na identificação das entrevistas 

Entrevista Sujeito 
Data da 

entrevista 
Resultado Final 

E 

TL25 FL-SP Junho/2017 (E-TL25 FL-SP, junho/2017) 

D FL-SP Dezembro/2016 (E-D FL-SP, dezembro/2016) 

P08 RPE-SP Abril/2017 (E-P08 EI-SP, abril/2017) 

T03 MS-PA Fevereiro/2018 
(E-T03 MS-PA, 

fevereiro/2018) 

M01 SP Julho/2017 (E-M01 SP, junho/2017) 

T05 MS-NY março/2019 (E-T05 MS-NY, março/2019) 

 

Vistos, o levantamento bibliográfico sobre a Formação de Professores com 

Tecnologia e Educação Maker e a Metodologia da Pesquisa para a captação e análise dos 

dados revelados no campo da investigação, faz-se hora de partir aos temas de análise desta 

tese.  

Divididos em três capítulos, a análise de dados primeiro propõe uma discussão 

sobre o que significa gerir uma sala de aula maker, chegando então, baseada em 

Vasconcellos (2003), a quatro pontos fundamentais desta gestão: o tempo, o espaço, o 

currículo e as relações interpessoais. A partir do olhar atento aos quatro pontos, no campo 

de pesquisa, e ancorada em Perrenoud (1999), Freire (1996) e Papert (1980), a tese parte 

para a discussão e formulação das competências necessárias à prática educativa e maker.  

Por fim, no desafio de desenvolver tais competências, dá-se a discussão sobre 

como proporcionar uma Formação Docente que possa concebê-las, gerando como 

consequência um professor Maker. Vamos aos fundamentos.
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS DA GESTÃO DO ESPAÇO 

MAKER  

 

Para nos aproximarmos da discussão sobre como possibilitar uma Formação 

Docente que promova o desenvolvimento de competências para o trabalho com a 

Educação Maker, é importante entendermos quais competências seriam estas. E para isso, 

é necessário antes saber o que significa gerir uma sala de aula maker. Assim, abrimos as 

análises de dados com uma discussão sobre os Fundamentos da Gestão de um Espaço 

Maker.  

Baseado em Vasconcellos (2003), este capítulo trará quatro pontos 

fundamentais desta gestão: o tempo, o espaço, o currículo e as relações interpessoais. A 

partir do olhar atento aos quatro pontos, no campo de pesquisa, a tese parte para a 

discussão e formulação das competências necessárias à prática educativa e maker.  

 

3.1 Pensando os Fundamentos da Gestão de um Espaço Maker 

Fundamento aqui tem seu significado relacionado ao alicerce, à base 

fundamental que sustenta o que vem dali em diante, e não no sentido fechado, 

fundamentalista, que não aceita nada além daquilo que é considerado capital, que descarta 

o que não lhe cabe. E o termo gestão, com a evolução das escolas de gestão dos Estados 

Unidos, passou a ser empregado também em outras áreas do conhecimento e, como 

consequência, a ser dominado por psicólogos, sociólogos, biólogos, matemáticos, 

estatísticos e outros profissionais; tornando-se, assim, interdisciplinar (DIAS, 2002). 

Embora não haja uma definição universal para o termo gestão, não é difícil 

entendê-la como um processo organizado e eficiente de coordenação de tarefas e 

atividades para um determinado objetivo. Desta forma, é essencial reconhecer os docentes 

também como gestores e cogestores do seu trabalho no interior das salas de aula 

(ARANHA, 2005). 
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Não dizemos com isso que a relação entre ensino e aprendizagem seja uma 

mera transmissão de conhecimentos, num processo organizado e mecânico, em que o 

professor ensina e o aluno aprende, mas uma relação recíproca, pautada pelo papel de 

dirigente, exercido pelo professor, e nas atividades dos alunos (SILVA; NAVARRO, 

2012; VEIGA, 1993). Sobre esse ponto, Freire (1996, p.47) posiciona bem a questão 

dizendo ser necessário saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.  

O professor, na construção do conhecimento, deve refletir sobre a gestão de 

sala de aula e aplicá-la de forma contínua à sua prática pedagógica. A meta a ser atingida 

é a prática pedagógica significativa, onde dialogicamente deverá confrontar realidade e 

objetivo, de maneira consciente, ativa e transformadora (VANCONCELLOS, 2002). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional55, no seu art. 14, prevê a 

gestão democrática da Escola. Então, pode-se dizer que o professor ao trabalhar de forma 

democrática em sala de aula, provendo a autonomia, a igualdade e a construção do 

conhecimento, faz a gestão da sala de aula. 

Segundo Gauthier et al. (2006), a ação do professor consiste em duas tarefas 

ou condicionantes: a gestão do conteúdo e a gestão da classe. Tardif (2002) defende a 

convergência dessas duas condicionantes na prática docente, em prol da aprendizagem 

efetiva do estudante. Para Davis e Grosbaum (2002, p. 99),  

A interação entre professores e alunos em torno do conhecimento, que 

constitui a dinâmica de sala de aula, decorre da forma como o professor 

vê os processos de ensino e de aprendizagem. A compreensão de que 

alunos não são pessoas a serem moldadas pelo professor – mas 

selecionam, assimilam e processam as informações, conferindo-lhes 

significado e construindo conhecimentos – muda radicalmente a 

concepção de aprendizado. Só que nossos alunos não constroem 

sozinhos seus conhecimentos: isso depende da interação mantida com 

professores e colegas. [...] A boa ajuda que o professor pode prestar 

depende da maneira como ele percebe o aluno. (DAVIS; GROSBAUM, 

2002, p. 99) 

Já Vasconcellos (2003) ao falar sobre o trabalho do professor com o 

conhecimento, sobre a organização que o docente pratica da coletividade de sua sala e do 

 

55 Disponível em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-

9394-96#art-14. Acesso em: 06 ago. 2019. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96#art-14
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96#art-14
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relacionamento interpessoal com seus alunos, acaba por desdobrar a gestão da sala de 

aula em quatro outras vertentes: a gestão da aprendizagem, a gestão do ambiente, gestão 

das relações interpessoais e gestão do tempo. Como mostra a Figura 22. 

 

Figura 22 – Representação da gestão da sala de aula por Vasconcellos (2003). 

 

[...] os professores desenvolvem saberes específicos, durante o 

exercício de sua prática e baseado em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento do seu meio. Esses saberes surgem da experiência e são 

incorporados à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus 

e de habilidades de saber-fazer e de saber ser.” (TARDIF, p.38-39, 

2002). 

Como vimos, o professor desenvolve saberes ao longo de sua formação. Tardif 

(2002) define esse saber docente como um constructo social já que a atividade docente é 

uma atividade de interação com outros indivíduos. É importante, porém, lembrarmos que 

o professor inicia esse processo constructo-social ainda sendo aluno de seus professores, 

experimentando diferentes formas de se relacionar com o saber e com suas diferentes 

formas de ensinar.  
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No caso de um espaço maker essa referência inicial é pouco vivida ou por vezes 

até inexistente por conta do ineditismo deste ambiente, então, de onde viria a identificação 

primeira de repetir o que o instrutor faz? Pode vir de maneiras diversas, hoje: um vídeo 

DIY sobre eletrônica; uma palestra sobre robótica; um técnico dando um curso de 

modelagem 3D num Fab Lab. Portanto, há de se considerar verificando esse cenário, que 

os técnicos de Fab Labs, em grande maioria e de maneira presencial, são hoje os primeiros 

indicantes de comportamento e construção metodológica para um ambiente de criação. 

Desta forma, se um docente procura se apropriar desse espaço maker como 

ambiente de ensino, necessita somar os indicantes de comportamento e construção 

metodológica daqueles que são os “mestres” desse ambiente aos saberes mobilizados e 

utilizados pelo professor em suas atividades diárias, tanto no espaço de sala de aula como 

em outros espaços. Em nossas análises, sabidos da influência das relações diversas na 

atuação profissional docente, consideramos os técnicos dos Fab Lab Livre SP como, e de 

fato em imensa maioria foram, os primeiros “professores” de professores nesse universo 

maker. 

Lembramos que ser professor é ser um profissional extremamente complexo e 

ministrar uma aula é muito mais do que parece. Antes mesmo do momento da aula existe 

o momento da preparação, não só do conteúdo, mas do planejamento do tempo, dos 

recursos, da metodologia, dentre várias outras minúcias que podem dar significados 

múltiplos ao momento em sala. 

Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação 

com os alunos. Ora, essas escolhas dependem da experiência dos 

professores, de seus conhecimentos, convicções e crenças, de seu 

compromisso com o que fazem de suas representações a respeito dos 

alunos e, evidentemente, dos próprios alunos. (TARDIF, 2002, p.132) 

Tendo essas considerações e principalmente as palavras de Tardif (2002) em 

mente, partimos para o campo de pesquisa para analisar quatro pilares que nos parecem 

propícios para promover escolhas e competências didáticas no processo de aprendizagem 

de um espaço makers. As gestões: do espaço físico; das relações interpessoais; do tempo; 

e do currículo. 
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3.2 O Espaço Físico 

Ao falarmos sobre a gestão de um espaço físico, seja qual for ele, temos de nos 

atentar antes aos aspectos básicos desse espaço, tal como sua composição, funcionalidade 

e o objetivo de quem o comanda. Um cozinheiro precisa reconhecer espacialmente o que 

é uma cozinha, bem como entender qual sua funcionalidade e seu objetivo enquanto 

cozinheiro para utilizar-se corretamente desse espaço de transformação, nesse caso, de 

alimentos com texturas, gostos e cheiros distintos, que quando processados pelas mãos e 

ferramentas do mestre da cozinha, se tornam combinados num novo alimento. 

Assim como o cozinheiro, o professor precisa entender a essência de sua sala 

de aula, seja ela um espaço Maker ou não. E essa essência não muda, pois o objetivo do 

professor é o de criar as possibilidades para a produção ou construção do conhecimento 

(FREIRE, 1996). Assim, seu ambiente de trabalho deve ser propício a esse objetivo, e 

quanto mais equipado para possibilitar diferentes abordagens ao cumprimento dessa 

finalidade, melhor.  

Ter clareza deste papel leva o docente a compreender melhor o sentido de sua 

prática, afinal aquilo que faz está diretamente relacionado aos seus conhecimentos, e 

valores. Tendo clareza da sua essência, transportamos o professor da sua sala de aula 

regular para um Espaço Maker. Como ele, supostamente, deveria agir na prática de sua 

profissão?  Antes de responder esta questão, é importante, primeiro, entender do que se 

trata este espaço.  

Não há uma definição, uma configuração necessária, para o estabelecimento de 

um laboratório de fabricação. Os Espaços Makers, ou Fab Labs, em maioria, variam o 

layout de seus recintos de acordo com a metragem que dispõem, o que influencia ainda o 

público que atendem e do tipo de atividade que são cardeais no ambiente.  

Novos Fab Labs têm se baseado em laboratórios distribuídos ao redor do 

mundo que, de acordo com a Fab Foundation (2015) e Eychenne e Neves (2013, p. 26-

27), têm como padrão os seguintes formatos: 

• Espaço compreendido entre 100 e 380 m²; 
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• Ao menos uma sala separada e fechada para o uso da fresadora de 

grande formato; 

• Uma grande peça central, onde de um lado devem ser dispostas as 

máquinas que fazem menos barulho e, do outro, aquelas que são 

perigosas e/ou que geram poeira; além disso, deve haver postos 

informáticos, escritórios livres e mesas de reunião ou de trabalho para 

uso de computadores portáteis; 

• Espaço com possibilidade de relaxamento equipado com uma máquina 

de café, geladeira e sofás; 

• Espaço de exposição de projetos finalizados; 

• Espaço para executar treinamentos e conferências online; 

• Estocagem de materiais e pequenas ferramentas. 

É importante ter em mente que esses formatos foram observados em Fab Labs 

não voltados ao trabalho educacional, mas coorporativo. Aliás, também visando o espaço 

coorporativo, a Fab Foundation disponibiliza em seu website alguns layouts56 para 

inspirar a ampliação da rede de laboratórios e em todos eles, inclusive o modelo que 

apresentamos na Figura 23, sustenta a ideia de que os Fab Labs usem ilhas como 

estratégia de trabalho.  

Veja na Figura 23 que existem os lugares específicos de trabalho para cada tipo 

de máquina e ou atividade. Percebemos que isso se efetua em todos os espaços makers 

que visitamos ao longo da pesquisa. No entanto, outros apontamentos do Fab Foundation 

(2015) e de Eychenne e Neves (2013), como metragem definida para os espaços dos Fab 

Lab Livre SP, não foram seguidos, tanto no Brasil quanto no exterior, isso porque, como 

no caso dos Fab Labs Livres SP, o ambiente utilizado é o disponível em alguns 

equipamentos públicos municipais que foram estrategicamente escolhidos para a 

implementação do projeto. 

 

 

56 Disponível em: https://www.fabfoundation.org/index.php/ideal-lab-layout/index.html/. Acesso em: 21 

out. 2017. 

https://www.fabfoundation.org/index.php/ideal-lab-layout/index.html/
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Figura 23 - Layout completo de um Fab Labs. Fonte: Fab Foundation Website 

 

Além disso, não há sala separada para uso da fresadora de grande formato em 

laboratórios pequenos, pois eles não os possuem. Tão pouco há espaço de relaxamento 

equipado com máquina de café, geladeira e sofás; espaço de exposição de projetos 

finalizados; e espaço para executar treinamentos e conferências online.  

Talvez o que mais se aproxime dos padrões da Fab Foundation seja a unidade 

Cidade Tiradentes, muito por conta de sua localização no Centro de Formação Cultural 

Cidade Tiradentes, que dispõe de uma grande estrutura física e salas com amplos espaços, 

como vemos na Figura 24, que reúne uma galeria de fotografias do espaço.  
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Figura 24 – Imagens do Fab Lab Livre SP – Unidade Cidade Tiradentes 

 

Na Figura 24, pode-se observar em diferentes ângulos as ilhas de trabalho 

expostas. Se vê ilhas de computadores, outra para trabalhos manuais com equipamentos 

eletrônicos, impressoras 3D no canto da sala, dentre outras. Não obtivemos informação 

exata da metragem dessa unidade, e como já mencionamos, não há definição para um 

laboratório de fabricação, apenas sugestões. Os Fab Labs, em maioria, variam o layout de 

seus espaços de acordo com a metragem que dispõem, o que acaba por vezes definindo 

ainda o público que atendem e o tipo de atividades que são cardeais no ambiente. O espaço 

aberto e amplo do Fab Lab Livre SP – Unidade Cidade Tiradentes é uma exceção à regra. 

Assim, os Fab Labs do programa contam com os espaços disponíveis nos aparelhos 

municipais a que estão locados. Sobre isso, um dos responsáveis pelo ITS no comando 

dos Fab Labs, chamado nessa pesquisa de R-FLSP, explica que 

[...] a estrutura física dos Fab Labs se deu por dois requisitos: primeiro, 

colocar pelo menos um Fab Lab em todas as regiões da cidade de São 

Paulo; segundo, utilizar de um equipamento, espaço público que tenha 

condições e vontade de receber o Fab Lab, assim não podíamos usar o 

recurso que iria para uma locação de espaço para comprarmos mais 

material para o laboratório. (E-D FL-SP, dezembro/2016) 
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Esse tipo de organização pode também ser observado nos espaços makers das 

escolas americanas visitadas no decorrer dessa pesquisa, exemplificada pela Figura 25, 

tirada em fevereiro de 2018, no Maker Space da Los Robles Magnet Academy. 

 

Figura 25 – Maker Space, Los Robles Magnet Academy. FEV/2018. Palo Alto, Califórnia/USA. 

 

 

Percebam na Figura 25 que, apesar da desorganização, é possível ver as 

marcações feitas no chão da sala para indicar ilhas de trabalho. A exemplo do que se viu 

nos Fab Labs do programa paulista, os espaços das escolas americanas também são 

organizados em ilhas, quase como uma característica geral. Por fim, verificamos a 

existência de pelo menos cinco ilhas capitais em todos os Fab Labs que eram relacionados 

à educação e também os Fab Labs Livres de SP: 

1. Ilha de computadores; 

2. Ilha das impressoras 3D; 

3. Ilha de prototipagem eletrônica (com Arduínos e circuitos eletroeletrônicos); 

4. Ilha de Marcenaria; 

5. Ilha de planejamento e desenvolvimento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
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Trabalhar em ilhas, para o professor, significa descentralizar o foco em si e 

atuar em diversas áreas presencialmente e também na sua ausência, deixando instruções 

e objetivos simples e bem definidos. Seja de maneira individual e/ou coletiva, as 

atividades que são propostas em ambientes maker, principalmente de curto prazo, ou seja, 

aquelas pensadas para serem resolvidas em até duas semanas, são baseadas em projetos 

ou problemas de rápida deliberação e solução e de complexidade menos elevada, pelo 

menos em teoria. Vimos diversas atividades acontecendo ou sendo relatadas nas 

entrevistas. 

Jogaríamos um ovo de galinha do segundo andar. O objetivo dos alunos 
era construir o que quisessem de aparato para o ovo, que evitasse que 

ele se quebrasse ao alcançar o chão. (E-T03 MS-PA, fevereiro/2018) 

O objetivo dos alunos era construir um barco que flutuasse com o maior 

número de bola possível. (E-T01 MS-PA, março/2018)  

Os alunos deviam construir uma catapulta, à sua maneira, que fosse 

capaz de atirar um projétil, duas vezes seguidas, no mesmo ponto. (E-

T03 MS-PA, fevereiro/2018) 

O objetivo era construir, para a feira de ciências, um protótipo de 

mosquito da dengue gigante que pudesse evidenciar as características 

do animal para fácil identificação. Outra tarefa era criar jogos que 

conscientizassem e ensinassem os jogadores sobre o descarte correto do 

lixo. (E-P03 EF-SP, maio/2017) 

Em todas as atividades citadas, tivemos os professores dando liberdade aos 

alunos para que elegessem os materiais para solucionar seus problemas. As ilhas de 

trabalho estavam abertas para a escolha dos alunos. Essa atitude implica em uma 

consequência não aparente: perder o controle da ação da sala é ter de saber muito sobre o 

problema que propôs e sobre diferentes e múltiplas soluções. 

Libertar os alunos das amarras de uma atividade guiada é tarefa difícil para 

professores, já que somos acostumados a esse tipo de instrução conduzida. Uma atividade 

com passos definidos dá ao professor uma sensação de controle da turma. Abrir mão desse 

controle e ver os alunos tomando decisões em escolha diversas, buscando múltiplos 

caminhos e chegando a resultados inesperados, implica que o professor se adiante a essas 

escolhas para ser um instrutor consciente ou para iluminar os estudantes em algum 

caminho que eles se encontrem perdidos. Porém, antes de ter de lhe dar com a perda desse 

controle, há uma outra questão que acaba por afrontá-lo primeiro, a estranheza. 
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No caso de a sala de aula ser um espaço Maker, um novo olhar docente deve 

ser construído, principalmente sobre os espaços e ferramentas que o professor não está 

habituado a fazer uso para o exercício do seu ofício. A primeira visão do ambiente maker 

é um caos, fruto da poluição visual que se tem ao mirar máquinas e ferramentas para todos 

os lados, muitas vezes esses maquinários e instrumentos causam uma sensação de 

insegurança. Como mostra a Figura 26. 

  

Figura 26 – Primeira vista ao entrar no Fab Lab Livre SP – Unidade Chácara do Jóckey 

A Figura 26 mostra, à esquerda, a faixada da entrada do Fab Lab Livre SP da 

unidade da Chácara do Jockey, e ao entrar, a visão que se tem é a que aparece à direita na 

foto, umas bancadas no canto das paredes, com impressoras 3D e vários maquinários 

relacionados à marcenaria no balcão e pendurados na parede por um suporte feito sob 

medida. 

Além dos objetos, o lugar se tratava de uma sala com várias ilhas que 

se referiam, cada uma, a um tipo de atividade, como marcenaria, 

impressão 3D e plotagem. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Enquanto 
havia uma aula de impressão 3D, alguém fazia uso da ilha de 

marcenaria e outros estampavam em bolsas a logo de um evento. (NC, 

julho/2016) 

Entendemos que a estranheza desse espaço não pode ser descartada pelos 

docentes, mas encarada assim como os próprios professores pedem aos seus alunos que 

encarem uma matéria “estranha” a eles. Em nossa experiência, a estranheza é via para um 

de outros dois caminhos: ou se espanta e se afugenta o que lhe parece estranho, ou essa 

mesma coisa lhe atiça a curiosidade. 
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Era dia de visitar meu primeiro Fab Lab do programa. Fui a um perto 

da USP. O Fab Lab ficava dentro de um parque municipal, que fui saber 

se tratar de um antigo Jóckey da cidade, localizado na região oeste da 

metrópole. [...] Logo na entrada do Fab Lab, observei muitos objetos 

soltos, ao alcance de quem quisesse  pegá-los. E não eram materiais 

totalmente seguros. Havia muito material de marcenaria, como serras, 

martelos, serrotes, tesouras, e pequenas peças como parafusos e porcas. 

Até impressoras 3D com seus bicos aquecidos em temperaturas que 

beiram os duzentos graus Celsius estavam ali à baixa altura. [...] Mesmo 

tendo lido bastante sobre esse tipo de espaço, tudo ali me causou muita 

estranheza, e várias indagações sobre segurança e aceitação vieram com 

esse sentimento desconfiado. (Nota de campo do pesquisador (NC), 

junho/2016) 

A estranheza descrita na nota de campo do pesquisador, também se repetiu nas 

declarações dos professores que visitaram os espaços makers do programa Fab Lab Livre 

SP, notadas até pelos técnicos dos laboratórios.  

Estava fazendo uma caminhada no parque com uma amiga e 

resolvemos entrar para conhecer. [...] Nunca pensei que seria um espaço 

que poderia trazer meus alunos. Assim.. me pareceu um espaço de 

oficinas aberto ao público específico de marcenaria ou algo do tipo. 

Mesmo porque tinha muita coisa ali que era perigosa pros estudantes da 

faixa etária que trabalho, e nessa idade eles são bem irresponsáveis e 

inconsequentes. [...] têm de 15 a 16 anos. (E-P03 EF-SP, maio/2017) 

Professores não costumam ser nosso principal perfil aqui no Fab Lab, 

apesar de estarem constantemente presentes. Alunos tão sempre aqui! 

De todos os níveis. [...] Na minha visão, os professores não veem o Fab 

Lab como uma possibilidade de... um local que possam trazer os alunos 

com uma atividade deles. Tirando ótimas exceções, claro. Você já 

presenciou algumas aqui.[...] Eu acho que pode ser porque são receosos 

com o espaço, com o domínio que eles não têm das máquinas e tudo. 

(E-T10 FL-SP, dezembro/2016) 

O sentimento observado nas falas acima foi bastante comum aos professores e, 

imaginamos, justificável, afinal não era um ambiente de se ficar à vontade para quem não 

estava acostumado. Observar esse fenômeno também nos makerspaces das escolas 

americanas nos deu tranquilidade para entender que é um processo natural. 

Mas o que vimos na prática é que os professores não sabiam o que fazer 

no princípio... É uma sala tão diferente da sala de aula, com 

equipamentos tão diferentes do que eles têm na sala de aula, que eles 

estranhavam tudo. (E-T01 MS-PA, março/2018) 

Portanto, o primeiro grande problema enfrentado por docentes quando 

presentes num Fab Lab é a tentativa de se sentir confortável naquele espaço. Aqui, quando 

dizemos confortável não nos referimos ao sentido de comodidade, mas que proporciona 
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bem-estar, segurança. E segurança é mesmo uma questão curiosa nesse ambiente, quando 

professores pensam em realizar nele uma atividade com alunos. 

[...] é difícil convencer os alunos da quinta série que poderíamos soldar 

com segurança. (E-D MS-PA, março/2018) 

Em visita feita num dos laboratórios maker estadunidenses, construído 

dentro de uma escola pública em Palo Alto na Califórnia, uma atividade 

nos chamou a atenção pela questão de segurança. Na atividade, os 

alunos tinham de construir um protótipo de um barco usando folha de 

alumínio e ou outros materiais que achassem necessários. O objetivo 

era flutuar o maior número de bolas de gude num tanque com água. 

Ganharia a disputa o barco que mais bolas conseguisse sustentar. O 

Tinker T1-MSPA, responsável pela atividade, ao ser perguntado sobre 

a segurança dos alunos, que volta e meia subiam numa cadeira para 

posicionar seus barcos num aquário montado na sala e se colocavam 

por conta disso em risco de sofrerem um acidente, disse: Aprender é se 

sujar e às vezes se molhar. (NC, fevereiro/2018) 

A Figura 27 mostra exatamente alguns momentos desta atividade. À esquerda, 

alunos discutem com o professor alguma ideia, enquanto outros testam seu protótipo de 

barco no aquário posto no espaço. À direita, o professor acompanha o teste de um dos 

estudantes, no posicionamento do barco construído sob as águas do tanque. 

 

Figura 27 – Imagens da atividade do barco – fevereiro/2018 – Palo Alto/USA 

 

 

Durante a atividade, o Tinker não mostrou grande preocupação com a 

insegurança aparente da atividade. Enquanto isso no Brasil, especificamente nos 
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laboratórios de fabricação do Programa Fab Lab Livre SP, o tema segurança dividiu 

opiniões. 

Nos Fab Labs Livre SP, a idade mínima para participar das oficinas é 

10 anos57, mas já houve oficinas com alunos bem mais novos. Entendo 

que é uma possibilidade quando se planeja com a escola e que tenha 

gente suficiente para acompanhar os alunos no laboratório. Os técnicos 

sempre ficam à disposição quando acontece esse tipo de visita porque a 

segurança tem que ser redobrada aqui. Os alunos são muito curiosos e 

isso pode ser ruim em alguns momentos. (E-D FL-SP, dezembro/2016) 

Risco tinha, porque você veja... tem ferramenta pra todo canto e quase 

tudo é cortante (apontando para as ferramentas), mas também sempre 
tem muita gente junto e a gente conversa sobre a segurança ser 

redobrada nesse lugar. Tive que conversar a semana toda com meus 
pequenos, e martelar a ideia de que não pode tocar nas coisas sem um 

adulto junto, mas que perguntar estava liberado (risos). [...] Eu me 

preocupo muito em não conter as crianças numa bolha. Isso faz muito 

mal. Como na nossa escola tem uma área grande que eles brincam com 

a natureza, e colocam a mão no chão, e se sujam, mas aprendem, e os 

pais sabem e gostam desse aprendizado, eu me sinto mais tranquila de 

fazer esses passeios com eles. (se referindo à ida ao Fab Lab perto da 

escola). Não fazia sentido todo o trabalho que tivemos falando de 

trânsito pras crianças, fazendo eles pensarem e criarem carros com 

material reciclado como fizemos e depois propor criarem carros para 

que usem no circuito da escola, se eles não participassem da confecção 

dos carros finais. Pela idade eles não iriam trabalhar com serrotes e 

máquinas a laser, mas eles poderiam contribuir na pintura, e isso é uma 

maneira de assinar o trabalho, né?! (E-P01 EI-SP, agosto/2017) 

Não dá pra trazer os alunos aqui porque eu, particularmente, não me 

sinto seguro. É muito difícil controlar os ímpetos da turma em sala de 

aula, que é um ambiente em que eles já estão acostumados e 

familiarizados, imagine aqui, onde eles podem querer se mostrar uns 

pros outros e se ferir com qualquer instrumento desses? [...] Pra quem 

você acha que cai a bomba numa dessa? (E-P11 EI-SP, 

novembro/2016) 

Pudemos observar nessas falas as sensações de várias pessoas sobre a 

segurança num espaço maker, e nos simpatizamos com todas elas. Apesar de existir um 

limite de idade para a participação em atividades no Fab Lab Livre SP, o bom senso de 

aceitar escolas com crianças menores que a idade permitida faz sentido se existe uma 

estratégia de acolhimento dessas crianças, mas principalmente porque as atividades 

 

57 Confirmada pelo site oficial: http://fablablivresp.art.br/quem-pode-participar/. Acesso em: 06 fev. 2019 

http://fablablivresp.art.br/quem-pode-participar/
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presenciadas podem somar ao aprendizado dos estudantes. Sobre os professores, apesar 

das posições contrárias, ambas são legítimas.  

É louvável a atitude da professora que encara a insegurança de trabalhar num 

ambiente com ferramentas não tão seguras, mas o fato de se sentir respaldada pela 

aprovação dos pais e da diretoria da escola, que apesar de não mencionar na fala acontece 

na prática. Talvez fosse isso que faltasse ao professor que não aparenta a coragem de levar 

os alunos ao espaço. Em momento algum ele disse não querer realizar algum trabalho 

com seus alunos no laboratório por falta de interesse, mas deixa claro a razão de não se 

sentir respaldado num eventual acidente, que em nossa visão, pode acontecer numa sala 

de aula regular. 

É muito importante o respaldo das escolas e pais de alunos para que professores 

alcancem possibilidades ainda não exploradas, e que podem ser de grande valia ao ensino. 

Até que esse respaldo seja comum, o professor talvez possa buscar num amadurecimento 

da relação com o espaço maker, a sensação de segurança que lhe falta para encarar a tarefa 

de lecionar em tal ambiente. E no ambiente maker, o tipo de atividade que se desempenha 

é que cria a relação duradoura. Em nossas observações, vimos que o interesse é que dita 

o tipo de atividade. 

O docente que se encantar pela impressora 3D, provavelmente vai contornar o 

risco à integridade física que a temperatura que o bico injetor acarreta a ele mesmo e aos 

alunos, em prol do prazer de poder realizar algo com esse instrumento junto de seus 

estudantes.  

Não se trata de ignorar o risco, mas, sabendo de sua existência, e também do 

potencial que a máquina pode exercer na educação estudantil, cercar-se de conhecimento 

sobre a impressora, de tal forma e com tanto cuidado, que emancipe os alunos dessa 

preocupação e, confiando neles, municia-os também de muita informação e cuidado. 

Desta forma, o docente entende que a funcionalidade da impressora trabalha para o 

objetivo da educação enquanto instrumento de conhecimento. 

Passada a estranheza e desarmados da insegurança, é hora de enxergamos mais 

e, ao abrirmos a visão, percebemos certa organização no caos de um tipo de poluição 

visual que se mira nesse ambiente. Nesse sentido, é importante para o professor entender 
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o que podem realizar as máquinas presentes no Fab Lab usando as características de cada 

uma a favor da sua aula. Entender isso também significa saber que é preciso fazer o básico 

em cada uma delas, implicando em, essencialmente, manejar alguns softwares de 

fabricação digital que são responsáveis por enviar para as máquinas o comando necessário 

para a criação de uma peça. 

O uso de impressora 3D não é diferente do uso de uma impressora comum. 

Trabalha-se com um software de texto para a confecção do documento que se quer criar 

e, ao final do processo, envia-se o comando para que a impressora imprima as folhas 

relativas ao documento. Na impressora 3D o processo é exatamente o mesmo, mas o 

software de texto dá lugar a um software de geometria dinâmico, e o resultado na 

impressora é uma peça em três dimensões.  

Analogamente, o mesmo processo funciona para qualquer maquinário presente 

no Fab Lab que é interligado a um computador. Todos têm uma funcionalidade em 

particular, e recebem o comando de um software específico. A lógica por trás da máquina 

de corte a laser segue a mesma direção da cortadora de vinil. A partir de um desenho 

vetorizado (CAD – desenho assistido por computador) define-se a ação da máquina, corte 

ou gravação. Depois disso você deve selecionar a impressão para o software da máquina.  

Esse maquinário, quando comprado, costuma vir com o software para 

instalação nos computadores, específico ao trabalho realizado pelo aparelho. No caso dos 

Fab Labs, porém, com a dinâmica de utilizar softwares livres para dar acesso a todos os 

visitantes dos laboratórios e permitir que usuários também trabalhem em outros 

computadores, as oficinas usam softwares gratuitos em todas as atividades. 

As oficinas do Fab Lab Livre SP costumam ensinar o manuseio dos 

softwares livres, desde a instalação, onde achar, até o uso  a que se 

propõe a oficina. Mas em tempos de internet recheada de informação, 

os técnicos não deixam de avisar que não é tarefa difícil encontrar no 

YouTube instruções de uso completas e em português sobre cada uma 

dessas máquinas e softwares presentes no laboratório. De fato, em todas 

as oficinas que fui não houve uma em que encontrasse dificuldade para 

baixar o software que usaríamos. (NC, novembro/2016) 

Falando nas oficinas, ou cursos, eram essas as responsáveis por proporcionar 

aos professores compreender a funcionalidade do espaço, junto, como já vimos, da 
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própria organização e disposição do lugar. Por serem pensadas e desenvolvidas por 

técnicos dos laboratórios, as oficinas não tinham caráter educacional.  

Dentre as principais oficinas temos: Ateliê de Marcenaria, para 

construir móveis e objetos em madeira; Ateliê de costura; Modelagem 

e Impressão 3D; Modelagem em Molde de Silicone; Programação e 

construção de Jogos; Eletrônica; Corte a Laser; além dos grupos de 

estudos em fabricação digital que estamos formando. (E-T18 FL-SP, 

março/2017) 

As atividades desenvolvidas nas oficinas mostravam o funcionamento de 

máquinas e softwares e podiam, assim, munir o professor de informações, para quem sabe 

pensar em usar as funcionalidades em uma de suas aulas ou atividade escolar. 

Fui fazer a oficina de marcenaria. Eu não sabia nem o que era Tico-tico. 

Se me perguntassem eu falaria que era um pássaro. (risos). Então eu 

aprendi muito e cheguei a construir uma cadeira, pode?! Quando disse 

que era professora da escola de educação infantil aqui do lado a T16-

FLSP falou que se quisesse trazer as crianças aqui pra conhecer seria 

legal. [...] Foi quando percebi que tinha sim coisas aqui que elas 

poderiam fazer mesmo com a idade que tem. Na época, falávamos pra 

elas sobre medidas, desde a medida do tom de voz ao conversarmos até 

o amor infinito da família. Essas coisas! Quando vi as trenas pensei 

mesmo que elas poderiam entender que existe uma medida para 

distâncias. Não sabem ler e escrever ainda, mas olha que bonito ter essa 

consciência matemática aflorando. (E-P06 EI-SP, abril/2017) 

Como já visto aqui, professores não costumavam ser o principal perfil no Fab 

Lab, mas em alguns pontuais momentos, chegaram a existir oficinas educacionais 

ofertadas a Professores Orientadores de Informática Educativa58 (POIE) da rede pública 

municipal de educação e docentes em geral, numa ação que envolveu algumas Diretorias 

Regionais de Ensino. Em certo período da pesquisa, o pesquisador ministrou algumas 

oficinas sobre “Como fazer Educação num laboratório de fabricação” a esse mesmo 

público, nas unidades CEU Heliópolis e Chácara do Jóckey. Em momento oportuno, 

falaremos mais sobre essa ação. Infelizmente vimos poucas iniciativas que trouxessem 

professores para os Fab Labs para pensar e criar sobre educação e ensino, mesmo que, 

em teoria, estreitar laços com a educação pública fosse um objetivo declarado do 

 

58 Função existente na Rede Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo regulamentada pela 

Portaria nº 2.673 (DOC de 24/06/2008, páginas 12 e 13). Segundo esta Portaria, entre diversas 

atribuições, os POIE devem planejar e desenvolver atividades com os alunos no laboratório de 

informática educativa, vinculando-as ao projeto pedagógico da escola. 

https://www.sinpeem.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=1881  

https://www.sinpeem.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=1881
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programa. As escolas costumavam ser alvo dos Fab Labs em um momento bem 

específico. 

Qual a obrigação da ITS? Cumprir as metas! Se não cumprirmos as 

metas e os números não aparecerem nas prestações de contas, adeus 

projeto! [...] Não por uma questão de princípio do Fab Lab, mas por 

questão de contrato. 

As metas são para laboratórios grandes: 

• pelo menos oito cursos de curta duração, por mês, com até dez 

pessoas inscritas; 

• pelo menos dois cursos de média duração, por mês, com quinze 

alunos; 

• pelo menos dois cursos de longa duração, por semestre, com 10 

alunos;  

• metas de visitação: 200 pessoas; 

• metas de sensibilização: 100 pessoas. (E-D FL-SP, 

dezembro/2016) 

As escolas ajudavam a bater essas metas, principalmente em períodos prestes 

a se encerrar e com metas ainda não cumpridas. Em ocasiões assim, técnicos faziam 

contato com escolas para agendar visitas. A ida ao laboratório de apenas uma turma rendia 

ao Fab Lab pelo menos 30 nomes às metas que tinham de apresentar.  

Não podemos, no entanto, pensar que essa prática está inteiramente errada, 

mesmo porque o público em geral não tem ideia do que existe dentro de um laboratório 

de fabricação, então eles precisam ser apresentados. As visitações são ainda uma 

estratégia que, em nosso entender, espalham a marca Fab Lab Livre SP e reforçam a 

qualidade de equipamento urbano público e gratuito, dando oportunidade para que a 

população se apodere deste aparelho, mas há de se fazer uma crítica a esse tipo de controle 

quantitativo.  

Há sempre pontos positivos e negativos nesse tipo de tática: positivamente, 

além de reforçar a marca e tudo mais já dito, especificamente para a educação, a visitação 

de muitos alunos e professores aumenta as chances de alguma dessas pessoas realizar um 

trabalho significativo com o laboratório, como de fato presenciamos. Por outro lado, a 

visitação como é, um tour de ilha a ilha mostrando e explicando os equipamentos e por 

vezes fazendo-os funcionar dando vida a alguma peça, dá um entendimento raso do que 

é o laboratório, pois não cria pontes com o trabalho docente e, portanto, o professor, não 
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tendo a vivência de um Fab Lab, sai quase que da mesma maneira que entrou, tendo 

apenas conhecido mais um interessante lugar da cidade.  

A necessidade de cumprir metas de visitação usando o corpo educacional acaba 

por desenvolver, para estes, a percepção do Fab Lab como museu, pois engenha em sua 

estrutura organizacional um número alto de visitação em rápidas abordagens do espaço, 

tal qual um museu. E não por acaso, o museu tem a mesma estratégia de visitações. E as 

semelhanças continuam. Museus são conhecidos por sua passividade. Nele, os visitantes 

não interagem com o que o espaço disponibiliza. É uma relação de aprendizado passiva. 

Porém, em teoria, o Fab Lab não é lugar para ser apático, muito pelo contrário, o 

engajamento e a vivacidade são marcas do movimento maker, que é a alma desse 

laboratório. 

Sabemos que a escola dificilmente explora possibilidades fora de seu habitat 

natural, e deixar de engajar o professor – que tem o poder de engenhar um trabalho 

significativo com muitos alunos num espaço de criação tão cheio de possibilidades – é 

perder uma grade chance de fazer uma conexão significativa desses mundos.  

O próprio museu, por exemplo, por ter uma consolidada biografia, se apresenta 

constantemente como opção à escola, e vemos isso na fala de docentes que tentaram 

visitar o Fab Lab com alunos para realizar projetos. 

A gente sabe que existe uma política pública de transporte para deslocar 

os alunos para outros lugares, em visitações. Bibliotecas e museus 

costumam estar entre as visitações mais comuns. Daí foi complicado 

explicar que o Fab Lab era uma boa opção pra diretora e conseguir 

transporte pra cá. O Fab Lab não é conhecido ainda pra gente ter um 

apoio de levar os meninos (se referindo aos alunos). Você chega pra 

diretora e diz: “Vamos levar a turma num museu”? Ela me responde: 

“Claro”! Mas se pergunta: “Vamos levar a turma num Fab Lab”? A 

resposta é: “Oi”?! (E-P03 EF-SP, maio/2017) 

Perder a oportunidade de registrar sua marca em instituições escolares 

possibilita ainda que o Fab Lab seja confundido com outros aparelhos existentes, e com 

uma marca mais consolidada na escola, os Telecentros59. O telecentro é um Ponto de 

 

59 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23467684/decreto-n-6991-de-27-de-outubro-de-2009. Acesso em: 

06 jan. 2019 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23467684/decreto-n-6991-de-27-de-outubro-de-2009
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Inclusão Digital – PID, sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com 

computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos, legislado pelo 

Decreto 6991 de 27 de outubro de 2009. 

A Prefeitura de São Paulo possui 132 Telecentros, 11 vezes maior que o 

número de Fab Labs, e realizam, em média, cerca de 164 mil atendimentos mensais. São 

equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia que têm por 

objetivo promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, 

reduzindo a exclusão social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos. Os 

telecentros disponibilizam acesso a computadores com internet para a população e 

agentes mediadores que auxiliam na navegação pela rede mundial de computadores, se 

dedicando ao letramento digital da população, e a exemplo dos Fab Labs, oferecem 

diversos cursos e atividades relacionadas com tecnologia, conforme a necessidade da 

comunidade local, além de funcionarem como espaço de integração, cultura e lazer. Por 

algumas vezes, na pesquisa, ouvimos os Fab Labs serem chamados de telecentros, dada 

a proximidade com o trabalho com tecnologias e o desconhecimento da marca Fab Lab. 

Reforçamos nossa consciência de que as metas são importantes para justificar 

a continuidade do programa, mas ela precisa, no mínimo, ser repensada quando se trata 

de receber um público educacional. Não podemos ter uma escola com proposta flexível 

de se apropriar de um espaço público da cidade como uma extensão da escola, tal qual 

um Fab Lab, se o entorno não está preparado pra receber essa escola. No Fab Lab Livre 

SP, instrutores com formação próxima à educação poderiam pensar numa relação mais 

associada com o trabalho dos professores, mesmo no curto espaço de tempo de uma 

visitação.  

Caberia pensar no que acarreta o trabalho docente empenhado num espaço 

maker e mostrar aos professores visitantes do Fab Lab que o domínio do conhecimento 

teórico que eles possuem se combina bem com o conhecimento prático que o Fab Lab 

oferece, inclusive na ajuda do técnico de laboratório, com isso causando uma inquietude 

no professor, e quem tem a ganhar são os alunos. 

Em nosso entender, também não podemos deixar a cargo dos Fab Labs 

promover na educação uma inquietude. É importante que na escola tenhamos 

makerspaces. Faz sentido ter um Fab Lab na escola, pois é uma instituição que precisa, 
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flexibilizando suas paredes, se reinventar na sua concepção. Com isso, e pensando na 

Educação global, também temos de buscar a universidade como parte desses 

equipamentos públicos do entorno, que tem o papel essencial de fornecer ao futuro 

professor da escola, além da formação, o acesso aos mesmos espaços que exigimos que a 

escola se conecte, para preparar o docente para que ele tenha já, antes de assumir uma 

sala de aula, essa vivência, experiência e a rotina da qual iniciamos esse subtítulo falando 

sobre.  

Sobre a reinvenção da escola, temos percebido já um movimento em 

bibliotecas escolares que, na tentativa de afirmar-se como espaço de encontro e 

criatividade e inovar seus “produtos e serviços”, têm começado a incorporar 

makerspaces60. Tal movimento busca garantir maior procura e permanência dos usuários 

em seu ambiente, visando o estímulo de ideias e a criação de projetos, reconhecendo que 

o makerspace seduz os usuários a partir de suas ferramentas e da sua proposta conceitual.  

Chegamos a identificar na literatura internacional (MEYER, 2017; 

MARQUINA, 2017) estudos que direcionam e auxiliam bibliotecários a implementar um 

makerspace em sete passos: 1. Utilizar qualquer espaço disponível; 2. Criar um espaço 

ativo para criar; 3. Estabelecer a cultura maker; 4. Visitar outros makerspaces; 5. Envolver 

todas as partes interessadas; 6. Escolher as ferramentas, os materiais e as tecnologias com 

finalidades pedagógicas; 7. Começar aos poucos. Ainda que tímida, essa é uma 

flexibilização das paredes da escola.  

Por fim, não é difícil perceber que o espaço físico influencia na atuação do 

professor. Além do óbvio, fornecer um equipamento com intencionalidade também 

educativa, um espaço maker oferece a possibilidade de inspiração, para professores e 

alunos, é um disparador de criação. Em si só, a existência dos Fab Labs é uma provocação. 

O que fazemos com isso? 

O Fab Lab Livre SP pode trabalhar múltiplas dimensões do desenvolvimento: 

física emocional, intelectual, cultural, social, mas principalmente a dimensão física, que 

 

60 A este respeito, pode-se consultar também (VIANNA; BLATTMANN, 2016; MARTINEZ, 2017; 

LINDNER, 2017; ZANINELLI; SANTOS NETO, 2017; TODD, 2017). 



 142 

faz com que as pessoas usem o corpo pra produzir, com as mãos, com a força e a 

inteligência.  

Os corpos não ficam iguais, se movem, e é muito diferente da estrutura da sala 

de aula, com aqueles corpos dóceis (FOUCAULT, 1987). A escola, hoje, atua como 

espaço de desenvolvimento, enquanto o Fab Lab é espaço de experiência. E experiência 

marca o corpo e a mente, cria relação a partir disso, e é o que o Fab Lab oferece à escola, 

criar relações.   

Por outro lado, a escola oferece ao Fab Lab, pessoas! Pessoa professor, 

estudante, gente pensante. Por ser escola, essa oferta é qualificada, contextualizada. Sem 

pessoas o Fab Lab é apenas um amontoado de máquinas. Agora, então, falemos sobre 

pessoas. 

 

3.3 As Relações Interpessoais 

Nesse subtítulo partimos das observações realizadas no campo empírico da 

pesquisa para entender como as relações interpessoais foram construídas no espaço 

maker, principalmente envolvendo a figura do professor. Quando se trata de criar relações 

no ensino e na aprendizagem, costumamos ter como figuras centrais professor e aluno, 

então chamaremos essa relação de mestre-aprendiz. 

Curiosamente, a relação mestre-aprendiz não se inicia em nossas observações 

com a formação original da dupla. Em se tratando de um ambiente maker, outra figura 

desponta criando pontes de relação, o técnico de laboratório. 

Pensemos no técnico de laboratório como um bibliotecário. Assim como o 

bibliotecário, o técnico tem responsabilidade sobre a manutenção e gerenciamento de um 

espaço que não é uma sala de aula regular, mas pode fazer vezes de um espaço de 

aprendizagem. De fato, tanto em nossas observações no Fab Lab Livre SP quanto no 

acompanhamento de atividades maker com os Tinkers americanos, percebemos a figura 

do Técnico/Tinker assumindo um papel de instrutor diante os alunos, o que nos faz 

relembrar as palavras de Tardif (2002). É bom deixar claro que, Técnico ou Tinker, 

nenhum destes era responsável por ministrar conteúdos escolares. 
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Se consideramos sala de aula um ambiente de aprendizagem, como pode ser o 

Fab Lab ou um Makerspace, ser mestre é ser mais do que ter um diploma de licenciatura. 

É ser professor e aluno ao mesmo tempo, tal como Freire (1996). É, então, saber 

compartilhar experiências e saberes. Professor é aquele que exerce o ofício de ensinar. 

Considerando as palavras de Tardif (2002), de que ensinar é colocar-se diante dos alunos, 

esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles um processo de formação 

mediado por uma grande variedade de interações (p.165), é possível compreender uma 

visão dos alunos e técnicos de laboratórios de que eles também são professores.  

Mas essa nova figura, o técnico do Fab Lab, não tem sido responsável por 

provocar uma cisão na relação mestre-aprendiz. Isso se deu, na verdade, pelo próprio 

professor, ou melhor, pela sua ausência no espaço maker. 

É muito comum termos de ir às escolas pra fazer uma apresentação aos 

professores e alunos do que é o Fab Lab. Aqui em Heliópolis por conta 

da proximidade da escola, os professores começaram a fazer visitas com 

os alunos. Em metade das vezes que vieram, não avisaram ou fizeram 

nenhum tipo de contato anterior, só vieram. [...] Pedem pra gente dar 

uma oficina pros alunos e saem. Isso é muito curioso. Alguns não 

chegam a falar nem quanto tempo a gente tem pra falar com os alunos. 

De todos os que trazem, são poucos os que ficam e acompanham o que 

fazemos. [...] Quando o laboratório está vazio a gente apresenta o Fab 

Lab passando com calma por cada ilha. Quando a impressão 3D, que é 

o que mais chama a atenção da galera, não está com oficina damos um 

modelinho de oficina curto pra mostrar como funciona. A gente 

imprime uns chaveirinhos com os nomes de todos e eles levam. (E-

TL10 FL-SP, dezembro/2016) 

Acontece de os professores trazerem os alunos e deixarem eles aqui. 

Acho que sabendo que eles não podem deixar o CEU e que temos dois 

técnicos aqui responsáveis pelo espaço, eles se sentem seguros de 

deixar os alunos com a gente. Claro que é bem melhor quando eles 

ficam porque não conhecemos os alunos tão bem quanto eles, mas 
conhecemos alguns também, porque um monte deles já frequenta aqui 

depois da aula, já fizeram cursos. (E-TL02 FL-SP, junho/2017) 

Chegamos por algumas vezes a presenciar o que os técnicos relataram. Em uma 

dessas ocasiões, ao conversar com um docente que deixava sua turma e ia saindo do Fab 

Lab de Heliópolis, começamos a entender o porquê de essa prática ser corriqueira ali. 

Me aproximei do professor xxx, me apresentei e perguntei onde ele 

dava aula, na Escola Campos Salles, ele disse. [...] Quando perguntei 

como ele descobriu o Fab Lab, ele disse que os técnicos chegaram a ir 

para a escola falar sobre o lugar, e que seria muito bom se pudéssemos 
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trazer os alunos e tudo. Resolvi trazer. [...] Aqui no CEU tem muitas 

opções pros alunos ficarem depois da aula: teatro, biblioteca com 

internet, aula de natação, culinária, artes marciais, dança e música, mais 

um monte. Tem de tudo! É bom a gente tentar manter essa meninada 

longe das más influências. [...] Então um Fab Lab aqui pode dar cultura 

e até profissão pra esses meninos. (NC, fevereiro/2017) 

Nos casos específicos de Heliópolis e Anhanguera, também percebido no Fab 

Lab de Três Pontes, percebemos a existência de uma corriqueira estrutura de aproximação 

e comunicação dos aparelhos que compõem os Centros de Educação Unificada (CEU), 

dada pela seguinte estratégia. Frequentemente, professores costumam levar turmas de 

alunos, mesmo em horário escolar, aos cursos oferecidos nos CEU, sobretudo quando 

estão se iniciando. O interesse é apresentar aos alunos uma opção de atividade que possa 

ser apreciada e quem sabe adotada por parte dos estudantes em horário contra turno.  

De fato, essa é uma estratégia adotada para, como relatada pelo professor, 

“tentar manter essa meninada longe das más influências”, e faz sentido pensando que em 

bairros periféricos como os que estão localizados os três Fab Labs, a tática pode significar 

manter mesmo estudantes longe de locais de violência e sob influência do tráfico de 

drogas, que pode parecer tentadora dada a vulnerabilidade social que ainda atinge grande 

parte da população nesses bairros. 

Mas como isso tem influência sobre o abandono da turma nos laboratórios, por 

parte do professor? Não por displicência, mas seguindo uma repetição corriqueira, certa 

ou não, os docentes quando levam os alunos para conhecer o curso de teatro, por exemplo, 

geralmente não ficam para participar do andamento da oficina, ou fazem alguma 

amarração do teatro com sua aula. Também não o fazem para cursos de artes marciais, 

culinária ou outros. A resposta então é que seria por uma questão habitual a ausência dos 

professores nas oficinas. 

Não que o hábito fosse razão ou desculpa plausível para professores deixarem 

os alunos nos Fab Labs, mas, sabendo da falta de informação, fosse o caso aqui, 

especificamente nos laboratórios dos CEU onde existe essa prática, a oportunidade de os 

técnicos explicarem melhor que o Fab Lab pode ser mais que uma estratégia de ocupação 

para alunos fora do horário escolar, mas também um braço do ensino formal num lugar 

não formal de aprendizagem. 
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Nos demais laboratórios de fabricação, fora dos CEU, não observamos 

professores, acompanhados de alunos, saírem enquanto os técnicos apresentavam o 

espaço ou ministravam alguma oficina. Mas também não tivemos um número 

significativo de participações nos primeiros meses de observação. Os professores 

presentes nos Fab Lab, quando acompanhados pela sua turma, se reservavam num canto 

e observavam a oficina ser ministrada, pontualmente chamando a atenção dos alunos em 

momentos de distração ou desordem. 

Já falamos aqui, no subtítulo anterior, estranhezas que podem fazer com que o 

docente se acanhe frente a um espaço maker. Porém, esse acanhamento corrobora para 

uma imagem do professor que está enraizada. Em entrevista com um dos técnicos do 

laboratório do programa paulistano, ao ser perguntado sobre sua sensação de se sentir 

“professor” das turmas escolares por um breve espaço de tempo, ele responde: 

Cara, a primeira coisa foi... Desesperador! Eu nunca tinha visto tanta 

energia. Muita gente falando e perguntando ao mesmo tempo. [...] Mas 

com o tempo você vai arranjando ferramentas e percebendo como você 

lida melhor com isso. Que assim, a gente tem uma grande vantagem que 

a gente não é escola! Isso já tira a chatice que a galerinha acha... Então 

eles vêm com outro intuito aqui. [...] Dessa forma eu não preciso ser 

professor que chama a atenção toda hora, posso ser eu. (E-T28 FL-SP, 

junho/2017) 

O técnico T28 FL-SP ainda relata em outro momento uma das suas 

“ferramentas” para se relacionar com os alunos, se expressar da mesma maneira que faz 

no dia a dia, usando linguagem coloquial, tirando a formalidade do distanciamento 

esperado entre instrutor e aprendiz, que rege muitas vezes a relação professor-aluno. O 

fato de o técnico dizer que a vantagem do Fab Lab é não ser escola, por analogia diz que 

sua vantagem individual é não estar relacionado à figura do professor. Percebe-se na fala 

o quanto é consolidada a imagem do docente como uma figura fechada e de pouca 

comunicação. A partir dessa frase recorremos aos estudos de Campos, Soster e Blikstein 

(2019) para tentar ler os diálogos codificados, artefatos e observações, trazidos por 

tensões, não como conflitos, mas como potenciais pontes e “objetos com os quais pensar” 

(TURKLE, 2007). 



 146 

Campos, Soster e Blikstein (2019), observando as principais tensões entre 

educação maker e ambientes escolares formais, organizaram, em pares de conceitos, três 

focos de análise sintetizados na Figura 28. 

 

Figura 28 – Tensions present in a school-based maker program. Adaptado de (CAMPOS; 

SOSTER; BLIKSTEIN, 2019) 

 

Percebe-se que existem níveis de tensões nas relações dessa organização. 

Nosso foco, neste subtítulo, repousa nas tensões em nível individual, criadas na relação 

direta entre os sujeitos. Falaremos das identidades e discursos. A primeira relação de 

tensão, já inclusive aqui exemplificada, põe em questão a identidade do professor versus 

a identidade do técnico de laboratório, ou Tinker.  

Quando T28-FLSP relata a vantagem do Fab Lab em não ser escola, ele aborda 

aliviado a ideia de que não precisa assumir a identidade docente, que na sua concepção, 

pela fala registrada, é atuar de maneira autoritária e formal, mantendo certo 

distanciamento do aluno. Ao observar esta concepção, não podemos deixar de entender 

que a construção indentitária do professor idealizada pelo técnico não é infundada.  

Segundo Foucault (2012), a dominação, que impõe obrigações e direitos, é 

consequência das intervenções realizadas por meio do “poder disciplinar”, que é 

geralmente um tema complexo na visão do autor “Marx e Freud talvez não sejam 

suficientes para nos ajudar a conhecer esta coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível 

e invisível, presente e oculta, investida em toda parte, que se chama poder” (FOUCAULT, 

2012, p. 75). 

Esse jogo de poder na docência, por meio do instrumento do poder disciplinar, 

tem colocado com frequência os aprendizes sob a forma de corpos dóceis. Entendemos 

por essa expressão de Foucault (1999) 
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É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado. [...] Nesses esquemas de 

docilidade, em que o século XVIII teve tanto interesse, o que há de tão 

novo? Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de 

investimentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o 

corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe 

impõem limitações, proibições ou obrigações (FOUCAULT, 1999, p. 

3). 

A discussão em torno da autoridade docente busca apoio na relação professor-

aluno vivenciada pelos educadores no passado, como diz Aquino (1999, p.169), sobre sua 

experiência: “Seriedade, dedicação e respeito. Imagens das professoras do meu tempo. 

Elas sempre tinham razão... Dava tanto medo que o jeito era agradar, estudando mais, 

levando maçã, flor...”. Não há muito tempo, a autoridade do professor era garantida pelo 

discurso formado por meio do conjunto de ideias construídas socialmente. 

As marcas do poder disciplinar permearam todos aqueles que foram aprendizes 

de mestres desse jogo, o que ajudou a enraizar uma identidade docente perversa. Nesse 

processo de adestramento dos corpos, não julgamos que o técnico, mesmo fazendo papel 

de professor frente aos alunos, procure se desvincular dessa identidade a fim de se mostrar 

mais gentil e amigável ao seu público. Fazer isso, pra ele, é lançar mão de estratégias 

socioafetivas para criar um ambiente favorável. 

No que diz respeito à gestão desse relacionamento, trata-se do espaço de 

expressão do envolvimento do professor, ou aquele que faz esse papel, com o trabalho 

escolar e, em certo sentido, suas expectativas em relação aos alunos. Libâneo (1994) 

afirma, porém, que quanto maior a autoridade do professor (no sentido profissional61, 

moral e técnico), mais os alunos darão valor às suas exigências. Segundo ele, o conjunto 

de normas e exigências irá assegurar um ambiente de trabalho escolar favorável ao ensino 

e controlar as ações e os comportamentos dos alunos.  

Neste sentido, para Slavin (2004), uma instrução eficaz não se limita a um bom 

ensino e a dinâmica mais importante na educação é a interação entre professor e aluno. 

Assim, o professor, ou quem atua em seu papel, tem que aliar essas duas vertentes: ter 

 

61 Como autoridade profissional, Libâneo entende o domínio da matéria, dos métodos, dos procedimentos 

de ensino, mas também a sensibilidade em lidar com a classe e com as diferenças individuais, e sua 

capacidade de controlar e avaliar o trabalho dos alunos e o trabalho docente.  
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domínio dos conteúdos e dos métodos de ensino da disciplina lecionada; e buscar 

estratégias sociais afetivas para criar um ambiente favorável. Porém, ao buscar se 

distanciar da identidade de professor, os técnicos têm abusado das estratégias afetivas 

praticando um discurso centrado apenas na tecnologia. Em nossas observações, nos Fab 

Labs, percebemos que as oficinas ofertadas aos alunos, levados pelas escolas, eram 

focadas, geralmente, em aprender o funcionamento operacional de uma das máquinas 

presentes no laboratório, como já mencionamos.  

A posição do professor, escanteado, e a falta de concepção docente e do 

conteúdo disciplinar envolvido na produção do produto por parte do técnico de 

laboratório têm combinado para uma relação rasa dos alunos com o conhecimento dentro 

desse espaço de criação tão promissor. Porém, essa relação conflituosa não é uma 

particularidade brasileira. Observamos ocorrências semelhantes em solos americanos, 

com a diferença de que, lá, o tinker gera um espaço maker dentro da própria escola, ou 

seja, num espaço formal de educação. 

Com o passar dos tempos, estou começando a interagir muito mais com 

os professores e a colaboração é boa, mas acho que o que eu quero ver 

é diferente do que eles querem ver. Eles querem uma conexão muito 

direta com o currículo básico e pra mim é mais importante apenas se 

familiarizar com o equipamento e saber como fazer as coisas do século 

XXI. (E-T01 MS-PA, março/2018) 

Quando não era centrada no aprendizado sobre a ferramenta, era comum 

observarmos ainda uma atividade maker aleatória, sem ligação com as disciplinas ou 

ensinamentos escolares. Não por acaso, percebemos também aqui a ausência ou 

abstenção dos professores no espaço maker.  

Ao final da aula, o Tinker jogaria um ovo do segundo andar do prédio 

escolar. A função dos alunos, então, era construir o que achassem 
necessário para proteger o ovo da queda. [..] Chegou a deixar algumas 

ideias, como fazerem um paraquedas ou um compartimento que 

pudesse abrigar o ovo protegendo-o dos impactos. [...] O Tinker quem 

propôs a atividade, copiando-a de um vídeo que tinha visto numa rede 

social. [...] nenhum professor acompanhava a turma, e, por isso e pelas 

orientações do Tinker, observamos que não havia na atividade nenhuma 

disciplina sendo promovida intencionalmente. (NC, novembro/2017) 

Hoje, em visitação à escola com outros educadores, pela primeira vez 

esteve presente na turma um professor regular. É um professor de 

matemática. Fiquei curioso pra entender como ele faria a ligação do que 

estavam trabalhando em sala com o que acontecia no makerspace. [...] 

Apesar de a atividade ser proposta por ele, construir uma catapulta de 
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tal modo que dois lançamentos consecutivos acertem o mesmo local, 

aparentemente não tem nenhuma área da disciplina sendo trabalhada, 

apenas a construção pela construção. [...] Quem realmente está a frente 

da turma nessa tarefa é o Tinker, enquanto o professor apenas verifica 

o andamento da construção das várias catapultas dos grupos de alunos. 

(NC, fevereiro/2018) 

Os Tinkers acreditam, assim como nós, que a origem dessa situação repousa no 

afastamento dos professores do espaço maker, com isso, e sabedores das obrigações 

usuais docentes, os tinkers têm buscado estratégias para envolver os educadores no 

makerspace. 

[...] a realidade prática, é que é difícil para os professores encontrarem 

tempo para colaborar, mesmo que de maneira mínima, com os tinkers. 

Às vezes temos que persegui-los para descobrir o que estão fazendo na 

ciência. Você envia um e-mail para eles, eles não retornam para você, 

você persegue no refeitório. Mas com o tempo (pausa)... Eu gostaria 

que os professores se sentissem mais à vontade com a integração em 

maior medida, tecnologias. [...] Uma coisa que está acontecendo neste 

ano e que ajudou na colaboração é descobrir com os professores o que 

eles estão fazendo em sua área de conteúdo e, em seguida, tentar fazer 

com que a atividade que está no Makerspace seja uma aplicação desse 

aprendizado.  

(E-D MS-PA, março/2018) 

Sim, o ideal é o professor de física ensinar a parte de física e depois eu 

ensino a parte maker. [...], mas geralmente, sou eu buscando uma 

parceria com o professor. Eu acho que a conscientização é a chave, a 

educação é a chave, educar sobre o que é o Espaço Maker, para que 

serve. Eu acho que isso exige esforço. Eu vivo perguntando se eu posso 

ter cinco minutos, ou dez minutos durante a reunião da equipe docente, 

para dizer: “Ei, isso é o que estamos fazendo no Espaço do Maker”. [...] 

“Ei, um professor acabou de usar o Espaço do Criador para isso.” Isso 

desperta suas ideias. [...] É difícil conseguir professores que não estão 

a bordo. (E-T03 MS-PA, fevereiro/2018) 

Com a estratégia traçada, os Tinkers californianos esperam avançar na 

aproximação com os docentes, mesmo que lentamente, mas afirmando sua posição no 

território escolar. As circunstâncias vividas mostram que o pioneirismo do país em 

relação ao movimento maker não se traduz em confiança para os professores. Os EUA 

ainda não consolidaram a Educação Maker como estratégia educacional, mas não nos 

enganemos, ainda são a vanguarda desse conceito, não à toa, já também presenciamos 

relações docentes bem firmadas por lá.  
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Aqui na escola não temos um Tinker pro laboratório. Todos se ajudam. 

Montamos o espaço maker e os professores deixam os alunos 

trabalharem com o que acham apropriado para resolverem os desafios 

e tarefas. Mesmo sendo educação infantil, as crianças sabem o que 

podem usar e quando devem pedir a ajuda de um adulto. É uma 

confiança que aprovamos. Os alunos se sentem mais iguais com os 

professores, pois têm a percepção que são também responsáveis pela 

segurança do espaço. 

(E-T04 MS-NY, março/2019) 

Os professores têm gostado de trazer os alunos pra cá (Makerspace). A 

gente, eu e o T7-MSNY, fizemos sempre reuniões para explicar o 

objetivo do lugar, e como a escola tem muita estrutura e pessoas com 

cabeças abertas, tivemos sucesso em criar projetos com os professores. 

Geralmente são grupos pequenos em busca de um estudo específico. Já 

fizemos muitas coisas legais! Imagine que uma aluna tem estudado 

física de partículas e chegou a montar com um professor um 

experimento de Bóson de Higgs. [...] Os professores têm uma aula por 

semana aqui e estão sempre engajados.  

(E-T06 MS-NY, março/2019) 

Um professor e eu dirigíamos um estudo chamado Tecnologia Eletiva, 

com alunos do sexto ano. Eu acho que foi o projeto mais interessante 

que tivemos aqui. [...] O professor queria que seus alunos aprendessem 

como fazer alguma codificação. [...] Usamos o Scratch como linguagem 

de programação. Pedimos aos alunos que construíssem um animal de 

papelão que fosse alimentado por uma placa Hummingbird62, algo 

semelhante ao que é a GoGo Board63. Inicialmente queríamos que os 

alunos fizessem um simples projeto de sensores de saída e de entrada 

(motores do servidor, os sensores de distância, os LED64 que se 

acendem). Eles poderiam fazer coisas realmente sofisticadas, porque 

eles ainda tinham sensores de som e sensores de distância, e estavam 

escrevendo muitos programas mudando as cores, mudando o tempo 

[...], mas o professor resolveu dar um desafio pros alunos. [...] O 

objetivo desses alunos da sexta série, passou a ser criar um animal que 

interagisse com um aluno da terceira série da escola primária vizinha. 

[...] Essa é a fase de teste do processo de design, certo? O que o 

professor tinha pensado. 

(E-T02 MS-PA, março/2018) 

Neste caso específico, o professor, tendo essa possibilidade de trabalho dentro 

da escola, procurou o tinker, que foi o primeiro a montar as estratégias para alcançar o 

objetivo do docente: ofertar aos alunos a vivência de um trabalho de programação e 

 

62 Um dispositivo de hardware de código aberto de baixo custo para robótica educacional, experimentos 

científicos e detecção ambiental. 

63 Dispositivo de hardware de código aberto de baixo custo para robótica educacional, experimentos 

científicos e detecção ambiental, mais conhecida que a anterior. 

64 LED é a sigla para Light Emitting Diode, que significa “diodo emissor de luz” 
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design. A experiência dos estudantes de criar um “brinquedo” para outros alunos mais 

novos foi alcançada pela parceria criada entre professor e tinker. Vimos por esse e outros 

exemplos que o docente, quando interessado e motivado, ao se abrir para o novo 

descortina novas vivências e experiências. 

 Por vezes, esse novo vem de uma ideia surgida na conversa com um tinker, ou 

de algo que o professor leva a ele, ou que o tinker propõe ao professor. Não importando 

como nasce a relação, quando ela ocorre com a presença efetiva do professor, os dois 

profissionais tendem a criar e aperfeiçoar juntos a concepção da ideia formulada. Claro, 

em alguns casos vimos a ideia seguir intacta desde seu nascimento, mas quando 

presenciávamos um ambiente de relação mais aberto e comunicativo, apenas o objetivo 

era traçado pelo docente, e a partir daí a conversa e troca davam o tom do processo. 

Presenciamos esse ambiente de relação mais aberto, em algumas oportunidades, no 

programa paulistano. 

Quando o professor se mostra interessado em fazer algo pra sua turma 

aqui (Fab Lab), a gente tenta logo marcar uma reunião pra ver o que ele 

tem em mente. A gente costuma guardar na manga algumas oficinas e 

projetos que rolaram nos outros Fab Labs pra propor quando o professor 

não tem ideia do que fazer, mas se mostrou interessado. [...] Poxa, olha 

que legal esse microscópio criado aqui com uma câmera velha de 

computador, não quer fazer pra sua escola? [...] Já deu certo! E também 

já deu certo de outro jeito (risos)! Tem professor que vê o exemplo que 

a gente sugere e fala que não serve pra turma dele, mas que se fizer tal 

modificação na ideia e traçar um objetivo lá, fica bacana! Pronto, era o 

que a gente queria. 

(E-T20 FL-SP, março/2017) 

Eles foram muito atenciosos. Pensei na possibilidade de fazer 

bonequinhos com as impressoras 3D, usando várias cores, pra levar pra 

escola pra falar sobre diversidade com as crianças e mandei um e-mail 

pro Fab Lab. Me responderam no outro dia: Por que não trazemos as 
crianças aqui? Fiquei chocada deles toparem e marcamos logo uma 

reunião. [...] Claro que para as crianças é muito mais interessante ver 

acontecer a impressão 3D do que apenas ver o bonequinho pronto. A 

ideia do que eu pensei já estava mudando, e pra melhor com a ajuda 

deles (técnicos). 

(E-P01 EI-SP, agosto/2017) 

Eu disse sobre a feira de ciências e a necessidade de fazer um projeto 

com os alunos e perguntei se eles poderiam conhecer o Fab Lab. Os 

técnicos foram muito solícitos e ajudaram inclusive a pensar no projeto. 

[...] Muitas ideias que desenvolvemos foram encorajadas por eles. 
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(E-P03 EF-SP, maio/2017) 

Foi assistindo a uma oficina de programação que comentei que tinha o 

grupo de robótica na escola e que a gente tava com problemas com as 

peças do kit de robótica que a escola possuía (kit Lego Mindstorm65). 

No Fab Lab eles trabalham com Arduíno, que é uma outra pegada, mas 

poderiam ter alguma solução pra gente. [...] Quando eu trouxe os alunos 

pra cá, pra solucionar essa questão das peças, acabamos solucionando 

a pista. Estávamos pra fazer uma corrida com os carros que tínhamos 

construído, agora no final do ano, mas não tínhamos exatamente um 

local para a corrida. Aqui, os técnicos deram a ideia de a gente construir 

uma pista de corrida. Estamos nesse processo de construção. Já temos 

um pedaço cortado na madeira. Tá ficando interessante! 

(E-P02 EF-SP, junho/2017) 

Quando o professor vem com uma ideia do que pode ser feito aqui no 

Fab Lab, por ter participado de uma oficina aqui antes, ou algo assim, 

fica muito mais fácil. [...] A gente fica na retaguarda dando apoio pra 

melhorar o projeto.  

(E-T06 FL-SP, junho/2017) 

Na relação criada entre professores e técnicos do Fab Lab existe uma divisão 

clara das tarefas. Quando realmente participantes da atividade maker, professores 

costumam ser responsáveis por dar o objetivo da atividade, ou proposta, inclusive se 

existe ligação com o currículo escolar formal. A partir daí, vem a função compartilhada 

entre docentes e técnicos para coordenar as atividades. Em alguns momentos de manuseio 

e explicações técnicas das atividades propostas, é usual que o técnico tome a palavra do 

professor, porém não presenciamos, no Brasil ou no exterior, uma disputa de poder. O 

professor sempre era a principal figura responsável pela condução da turma.  

A relação de mestre-estudante, por conta dessas duas figuras, ficou dividida no 

desenvolvimento de atividades dentro desse cenário maker. Isso porque mesmo com a 

presença significativa do professor, a figura do técnico ainda é ligada à figura docente, 

por parte dos alunos. Isso ficou claro quando os alunos se referiam aos técnicos como 

professores. 

Aliás, com os técnicos, os alunos criaram uma relação nova. Os momentos nos 

espaços maker capitaneados pelos técnicos/tinkers traziam certa leveza e descontração na 

 

65 LEGO Mindstorms é uma linha do brinquedo LEGO, lançada comercialmente em 1998, voltada para a 

Educação tecnológica. Sua utilização baseia-se no aprendizado lúdico, cuja função didática aborda a prática 

de conteúdos da área de tecnologia. 
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construção dessa relação. Geralmente os técnicos estavam a explicar o funcionamento de 

uma máquina ou instrumento que ficaria à disposição dos alunos e isso prendia muita a 

atenção dos mesmos, e claro, facilitava o trabalho docente do técnico.  

Já a figura do professor ainda trazia com ele a particularidade e identidade 

conhecida pelos alunos na sala de aula regular. Mesmo que diferente da atitude habitual, 

os alunos ainda enxergavam ali o docente de sempre. Essa relação já estabelecida trouxe 

ordem ao grupo enquanto conjunto, pois reconheciam ali uma figura “dominante” e que 

tinha trato bem definido. Mas, diferente do que vimos na ausência do professor, relatada 

anteriormente, aqui, o docente está a postos e não escanteado. Por vezes vemos os 

professores em alguns momentos fazer adendos nas palavras dos técnicos para os 

estudantes, do tipo: “Lembram quando eu disse que nossa matéria seria importante aqui? 

É agora!”, ou “Isso que o técnico tá falando tem a ver com o que estudamos, lembram?”. 

Nesse momento era interessante registrar a atenção dos alunos entendendo que existe uma 

ligação do que se aprende na sala de aula e aquilo que viam tomar forma na frente deles. 

Como se escola e Fab Lab se conectassem nesse momento.  

Essas observações nos mostraram que quando o professor não se ausenta do 

espaço maker, compartilha seu conhecimento teórico e o combina com o conhecimento 

técnico-científico que o técnico/tinker tem a oferecer, ele possibilita um ambiente de 

relações propício ao aprendizado nesse espaço criativo, tornando-o também um espaço 

educativo. Por isso, a figura do tinker/técnico é importante ao dividir responsabilidades e 

compartilhar o trabalho, ele desafoga o professor. Retira de seus ombros a obrigatoriedade 

de saber as funções técnicas que envolvem esse ambiente maker, e por outro lado também 

mostra para os alunos o valor de trabalhos em parceria. Claro que seria muito raro 

encontrar, hoje, um único profissional capaz de exercer um trabalho significativo docente 

e maker ao mesmo tempo, especialmente no Brasil, onde professores muitas vezes fazem 

jornadas triplas de trabalho.  

O tempo é contado para o professor na sala e fora dela. Partimos agora para 

entender o terceiro dos quatro pilares do processo de gestão de um espaço maker: o tempo. 
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3.4 O Tempo  

O trabalho docente na escola se organiza em conformidade com a ordenação 

do tempo da escola, como duração das séries ou ciclos de ensino, jornada de trabalho 

diário, semanal e anual, distribuição das disciplinas do programa de ensino por períodos 

determinados, dentre outras que tem como finalidade padronizar e controlar o tempo 

escolar, a cadência das atividades, o ritmo dos professores e dos alunos, constituindo-se 

como fator essencial para a compreensão do processo de trabalho docente. Logo, é no e 

com o tempo que a escola cumpre sua função social e, desse modo, carrega a possibilidade 

de contribuir para uma educação humanizadora ou negá-la. 

Impossível pensar a prática educativa, portanto a escola, sem pensar a 

questão do tempo, de como usar o tempo para a aquisição do 

conhecimento, não apenas na relação educador-educando, mas na 

experiência inteira, diária, da criança na escola (FREIRE, 1991, p. 46). 

No tempo pedagógico do trabalho do professor, aquele que ocorre dentro de 

sala de aula no exercício da sua profissão, podemos dizer que existe uma rotina, ou 

processo de rotinização se construindo na evolução de sua prática profissional. Tentando 

entender a questão da “rotinização” no trabalho docente, recorremos a Tardif e Raymond 

(2000), que não acreditam que essa rotinização seja uma forma de fazer algo sempre do 

mesmo modo, mecanicamente, isto é, apenas controladora dos acontecimentos em sala 

de aula, mas  

Enquanto fenômeno de base que fundamenta a vida social, a rotinização 

significa que os atores agem através do tempo, fazendo de suas próprias 

atividades recursos para reproduzir (e às vezes modificar) essas mesmas 

atividades. No nosso caso, ela demonstra a forte dimensão sócio 

temporal do ensino, na medida em que as rotinas se tornam parte 

integrante da atividade profissional, constituindo, desse modo, 

“maneiras de ser” do professor, seu “estilo”, sua “personalidade 

profissional”. Porém, a menos que o ator se torne um autômato, a 

rotinização de uma atividade, isto é, sua estabilização e sua regulação, 

que possibilitam a sua divisão e sua reprodução no tempo, repousam 

em um controle da ação por parte do professor, controle esse baseado 

na aprendizagem e na aquisição temporal das competências práticas. 

Ora, a orça e a estabilidade desse controle não podem depender de 

decisões voluntárias, de escolhas, de projetos, mas sim da interiorização 

das regras implícitas de ação adquiridas com e na experiência 

(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 233-234). 

Desta forma, devemos enxergar a rotina como produto de uma construção 

histórica e cultural, ressignificada todos os dias no espaço da sala de aula, diretamente 
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ligada à prática do professor no controle da duração da aula, na realização fragmentada 

dos conteúdos pedagógicos, no controle e no acompanhamento do ritmo e das atividades 

do aluno e etc. 

Assim, a forma de organizar a rotina de trabalho pode facilitar e controlar o uso 

do tempo pedagógico na sala de aula, o que envolve conformidade com o planejamento 

estabelecido no tempo coletivo pedagógico, ou nas chamadas reuniões pedagógicas. Nos 

encontros de planejamento coletivo pedagógico, além de outros assuntos, se discute, 

acompanha e avalia a proposta pedagógica da escola; o desempenho escolar do aluno; o 

currículo da prática docente. Para tanto, há necessidade de se considerar todos esses 

fatores no planejamento das atividades pedagógicas, além dos materiais a serem usados, 

da condição da classe, homogênea ou heterogênea, dos ritmos de aprendizagem dos 

alunos, e outras tantas.  

O planejamento situa-se então, no antes, no durante e no depois da atividade 

escolar, e serve para dar tranquilidade ao docente que já se adianta em relação ao que 

pode ser o desenrolar da atividade desenhada. 

Para tanto, o planejamento é a ordenação do “que” e do “quando” 

ensinar: “permite ver com tempo, permite pensar antes, permite que eu 

esteja mais preparado quando a hora chegar [...] Porque já tenho em 

mente o que vou fazer” (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 231).  

Posto isso, como entender o tempo de trabalho do professor atuando num 

Makerspace como extensão de sua sala de aula? Existe diferença na dinâmica de tempo, 

rotina e planejamento escolar, se sairmos da sala de aula e nos colocarmos num ambiente 

maker?  

Eu diria que 20% do meu tempo se trata de reuniões de equipe com o 

resto da minha escola, ou na reunião semanal como uma equipe de 

Tinkers, que dura cerca de três horas, onde tentamos nos conectar uns 

com os outros, resolvendo questões do tipo “Como solucionou isso? 
Quais são os desafios para executar tal projeto? E a aquisição de 

material?” [...] O restante do meu tempo é executar as atividades na 

aula. Só que para fazer uma atividade guiada de 40 minutos, onde você 

está, por exemplo, fazendo circuitos de papel, tem que verificar se tem 

todos os interruptores, a fita de cobre, as baterias tipo moeda e organizar 

todo o material para que os alunos utilizem.  Numa atividade “crie 

alguma coisa que resolva esse problema”, a fim de torná-lo uma 

exploração aberta, significa que tem que haver tempo para preparar toda 

a sala. (E-T02 MS-PA, março/2018) 
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Eu gasto metade do dia ou até três quartos do dia colaborando com os 

professores em suas salas de aula. [...] Tenho passado tempo 

trabalhando com o grêmio estudantil também, que tem tentado 

enriquecer a cultura estudantil bolando competições makers e também 

incentivando a positividade na escola. Daí, fazemos troféus e camisetas 

ou coisas diferentes para dar aos nossos alunos que estão incorporando 

esses princípios que gostamos de ver em nossa escola. Outra parte do 

meu dia, geralmente no horário do almoço, recebo crianças aqui (no 

makerspace) pra fazerem coisas para se divertir ou trabalhar em 

projetos da escola. (E-T03 MS-PA, fevereiro/2018) 

Conseguimos observar pelas falas dos Tinkers, que a rotina escolar não é tão 

diferente quanto a de um professor ordinário, pois ela se revela nas mesmas tarefas de 

discutir com pares, planejar e executar. Claro que, por conta da gestão de um laboratório, 

essas tarefas são efetuadas de maneiras diferentes, principalmente no que tange à 

organização do espaço escolar e no desenvolvimento da atividade, como mostra o 

registro, por meio de uma nota de campo, de uma conversa do pesquisador com um grupo 

de Tinkers. 

Na reunião de Tinkers, aproveitei o momento de intervalo para 

conversar com alguns deles. Perguntei num grupinho com três, como 

geriam o tempo das atividades nos makerspaces. T03 MS-PA foi logo 

dizendo que dependia muito do tipo da atividade e se ela tinha a 

participação dos professores regulares. T02 MS-PA e T04 MS-PA 

balançavam a cabeça concordando.  

T02 MS-PA: Quando a atividade é nossa, fazemos geralmente uma 

exploração aberta, como montar um circuito eletrônico ou construir 

alguma coisa. [...]. Quando a atividade é do professor e ele está lá, 

ajudamos ele a controlar o tempo. Aí ele estipula o tempo. Não sei na 

escola de vocês (apontando para os outros dois), mas na minha os 

professores geralmente terminam a tarefa na sala, tendo ou não 

cumprido a atividade no makerspace”. 

Pesquisador: “Mas como o professor estipula o tempo? Ele tem 

consciência e experiência pra decidir quanto tempo os alunos levam pra 

fazer a tarefa”? 

T04 MS-PA: “Geralmente a gente se encontra antes e pensa a atividade 

juntos. Daí o tempo estipulamos juntos. [...] Na nossa atividade 

gastamos o tempo necessário para que os alunos, ou pelo menos grande 

parte deles, cumpra a tarefa. Nas atividades dos professores, a gente é 

um pouco mais rígido justamente porque combinamos antes”. 

T03 MS-PA: “Mas os alunos costumam voltar depois pra fazer alguma 

tarefa que deixou incompleta ou fazer melhor do que tinham feito. Nos 

intervalos ou horas vagas, tipo almoço”. (NC, março/2018) 
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De fato, a rotina escolar não é tão diferente quanto a de um professor ordinário, 

mas como seria a rotina da sala de aula maker, para os Tinkers? A mesma conversa revela 

a resposta a esta pergunta, em outro trecho da nota de campo. 

Pesquisador: “Como costuma ser a rotina da aula no makerspace? A 

rotina muda se o professor está participando da aula”? 

T03 MS-PA: “Não existe diferença na rotina quanto à presença do 

professor. Eu recebo os alunos no makerspace, os acomodo, 

conversamos sobre o que vamos fazer no dia e fazemos. Quando o 

professor está lá, ele também conduz a atividade”. 

T02 MS-PA: “Sim, mas antes disso também preparamos a sala. 

Deixando as coisas organizadas para que a atividade que vamos fazer 

seja feita”. 

T03 MS-PA: “Quando terminamos a atividade fazemos uma roda para 

falar sobre o que foi mais difícil, mais empolgante ou sobre coisas que 

aprendemos e ficamos ali até o horário da aula terminar”. 

T02 MS-PA: “Isso quando temos tempo pra essa discussão final”. 

T03 MS-PA: “É (risos). Se não gritamos uma instrução, ou o que 

faremos na próxima aula, enquanto os alunos correm para a aula 

seguinte”. (NC, março/2018) 

Verificando esse cenário, relembramos as palavras de Penin (1994), que em 

seus estudos sobre “a aula” nos mostra duas grandes divisões do tempo em relação ao 

“tipo” de atividades desenvolvidas por docentes, sendo uma relacionada às atividades de 

rotina e a outra relacionada às atividades específicas do ensino programado para o dia: 

Entre as atividades de rotina estão: colocação do “cabeçalho” na lousa 

pela professora e sua cópia no caderno pelos alunos (nome da escola, 

data, nome da professora, série, dia da semana e a característica do 

tempo naquele dia, variando entre: sol, nublado, chuva); chamada dos 

alunos [...]; orientação da professora indicando qual caderno ou outro 

material a ser retirado da mala ou o momento de guardar todos os 

pertences pessoais esperando o sinal [...]. Pedido dos alunos para usar 

o banheiro ou tomar água no pátio [...]. Organização da aula para 

preparar o espaço (quando havia cadeiras vazias) e acomodar os alunos. 

As atividades de ensino propriamente ditas podem ser, grosso modo, 

divididas em: de introdução, de desenvolvimento e prática e de 

avaliação, seja para atividades de língua, seja para as de matemática, as 

de estudos sociais ou de ciências e programas de saúde (PENIN, 1994, 

p. 128-130). 

Apesar de não ser mencionado na conversa com os Tinkers, verificamos que 

existe em todos os makerspaces que visitamos, uma espécie de calendário onde o dia está 
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marcado. Por ser um ambiente em que o Tinker não é trocado, e ele é o “dono” do local, 

o nome dos Tinkers geralmente fica sempre em destaque perto do calendário. 

Considerando os Tinkers como professores, por exercerem uma função docente, notamos 

que a chamada não foi feita em momento algum em nossas visitas. Provavelmente os 

Tinkers não são responsáveis por realizar tal tarefa. Pedidos dos alunos para usar o 

banheiro ou tomar água não foram mencionados, mas verificamos que são comuns no 

makerspace, como em qualquer outro ambiente escolar, e se revelam na mesma rotina já 

conhecida, um estudante pede para se ausentar e o Tinker/Professor o autoriza.  

Como as atividades ali desenvolvidas são de mão na massa, dificilmente os 

alunos usam os cadernos e livros, a não ser quando a atividade deve ser registrada a pedido 

do professor, que ocorreu apenas em uma das observações que fizemos quando o Tinker 

pediu que anotassem as estratégias que usariam para salvar o ovo da queda do segundo 

andar. Essas observações evidenciam que o Tinker costuma perder menos tempo nas 

atividades de rotina. 

Observando as aulas e os depoimentos dos Tinkers, não é difícil notar que o 

tempo no makerspace leva majoritariamente ao segundo tipo de atividades desenvolvidas 

por docentes, descrita por Penin (1994) como atividades de ensino propriamente ditas. 

Isso dá mais tempo aos Tinkers que os professores supostamente têm, já que estes 

precisam reservar tempo para realizar chamadas e ceder aos alunos algum tempo de 

escrita das anotações feitas no quadro.  

No Brasil, porém, ao ser questionada sobre como foi gerido o tempo numa 

atividade que desenvolveu com seus alunos no Fab Lab Livre de SP, uma professora se 

lembrou do antes: 

Pesquisador: Como você lidou com o tempo no Fab Lab? 

P03 EF-SP: Meu maior problema com o tempo foi chegar até o Fab 

Lab. Tivemos que pedir para a prefeitura que enviasse um ônibus 

escolar para transportar os alunos. Mesmo não sendo tão longe, não é 

possível fazer o trajeto sem essa opção. Daí, negociei com a direção 

para eles pedirem o ônibus e agendarem o “passeio” e com alguns 

professores para trocarem de horário de aula, e fiquei com mais tempo 

para ir ao Fab Lab. [...] Com o sucesso da diretora em conseguir o 

ônibus, fiquei esperançosa de pedir outras idas, mas ela já me adiantou: 

faça essa valer! A gente pode pedir mais visitas, mas a gente nunca sabe 

se a SME (Secretaria Municipal de Educação) vai liberar. A fila é 

grande pra esses ônibus! [...] Tinha que pensar que existia o tempo que 
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o ônibus faz para ir e voltar que deveria estar dentro desse horário 

escolar. Conseguimos ficar fora por 4 horas. E foram 4 horas ótimas, 

muito bem utilizadas pelos meninos. Depois de apresentar o Fab Lab e 

fazerem a primeira oficina, os técnicos organizaram os alunos para criar 

os projetos da feira de acordo com o que pensaram. As ideias vinham e 

eram trabalhadas ali. Todos opinaram! Não deu pra terminar tudo ali, 

mesmo com 4 horas e também não conseguimos fazer outras visitas 

com a turma porque era difícil ficar negociando ônibus e horário. Então 

os projetos que surgiram ali naquele dia foram continuados no tempo 

livre dos alunos. [...] Eu tive muita ajuda no Fab Lab, pois a Tl16 FL-

SP e o TL17 FL-SP foram muito atenciosos com os alunos, então não 

me preocupei com tempo da atividade, apenas ficava atenta para o 

tempo de voltar pra escola. Como os alunos já estavam combinando 

regressar em outro momento por eles mesmos, então deixei a atividade 

daquele dia ter o seu tempo ali. (E-P03 EF-SP, maio/2017) 

Vimos que quando questionada sobre o tempo de trabalho no Fab Lab, a 

professora foi fortemente marcada pelo tempo que gastou para chegar ao laboratório. Isso 

nos faz considerar o quanto um Fab Lab gratuito, no Brasil, faz todo o sentido, dado o 

contexto de desigualdade econômica social e cultural. O próprio Estado, na figura da 

prefeitura, responsável pelos dois aparelhos urbanos, escola e Fab Lab, não tem uma 

política de ligação entre eles. Por vezes, pode dificultar a conexão por conta da escassez 

de recursos. 

Não é tarefa simples administrar o tempo em uma atividade maker sem a devida 

experiência, mesmo com a ajuda dos técnicos do programa, mas ter de somar a isso uma 

força-tarefa para viabilizar a própria atividade em si, pode ser desgastante e desmotivante 

para o docente. Aquilo que deveria estar a seu dispor, exigiu-se uma batalha para alcançar. 

Portanto, o tempo de planejamento de uma atividade, numa escola que não possui um 

makerspace, exige ainda uma premeditação sobre o transporte e logística de deslocamento 

entre dois pontos da cidade, o que independente da distância, influencia no tempo que se 

tem para a tarefa.  

Ao se lembrar do tempo “perdido” no transporte, fora todo o esforço, a 

professora nos evidencia que pode não ter sobrado tempo viável para pensar no próprio 

processo educacional, na atividade em si. Não à toa, quem acabou conduzindo as 

atividades foram os técnicos do Fab Lab. Logo, relembrando o termo rotinização de 

Tardif e Raymond (2000), vemos que não há tempo suficiente para transformar em rotina 

o que é experiência, pois simplesmente não há tempo. Há de se entender que não há 

justaposição entre o tempo de ensino e o tempo de aprendizagem, pois “ensinar não é 
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fazer aprender imediata e instantaneamente” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 93). Aprender 

leva tempo.  

Seja num ambiente maker ou numa sala de aula regular, o tempo na educação 

emancipatória é elemento fundamental na busca da conscientização do sujeito, afirma 

Freire (1976). Papert (1999), também ao falar sobre o tempo em sua obra, chama a 

atenção para que ele seja um tempo adequado para o trabalho.  

Muitos alunos da escola se habituam a ouvir a cada cinco minutos ou a 

cada hora: façam isso, então façam aquilo, agora façam a próxima coisa. 

Se alguém não está dizendo a eles o que fazer, ficam entediados. A vida 

não é assim. Para fazer qualquer coisa importante, você tem que 

aprender a gerir o tempo para si mesmo. Esta é a lição mais difícil para 

muitos de nossos alunos (PAPERT, 1999, p. 12). 

Essa valiosa lição de Papert (1999) é imprescindível para as atividades 

escolares e também para a vida toda, mas como exigir que os alunos saibam gerir o tempo 

se o próprio mestre talvez não o consiga? Para que o aluno aprenda a gerenciar seu tempo 

num Fab Lab, é necessário antes que o professor o saiba.  

O ambiente maker exige uma preparação alinhada com a proposta de atividade. 

O tempo é fundamental para esse processo, e o planejamento desse tempo pelo docente 

deve prever uma linha de ocorrências possivelmente vivenciada pelos estudantes na 

solução do processo proposto. Entender quanto tempo pode-se gastar em cada etapa do 

processo requer uma expertise que pensamos ser alcançada apenas pela rotinização do 

método (re)utilizado pelo docente, dando a ele artefatos e experiência para calcular e gerir 

o processo total, levando em conta, claro, outras situações que possam intervir no tempo 

de trabalho docente no ambiente maker, tal como um possível deslocamento de 

estudantes.  

A rotinização promove ainda uma flexibilização docente com relação ao tempo 

de trabalho no makerspace e o impede que o imponha ao aluno. A rotina dá ao professor 

entendimento suficiente para propor o tempo, nunca o impor. Assim, concordamos com 

Soster (2018), quando a autora afirma que  

O elemento “tempo” traz a responsabilidade da gestão do ritmo pessoal 

de construção do artefato para o aluno, guiado pelo professor, mas não 

imposto por ele. Cada aluno tem seu tempo próprio para desenvolver 

cada parte do artefato e consequentemente aprender sobre ele, portanto, 
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não existe tempo “certo” ou “errado” para aprendizagem (SOSTER, 

2018, p. 44). 

Para isso, é importante que o professor tenha em mente o uso bem feito do seu 

próprio tempo, como diz Freire (1991) em Educação na Cidade, é o “tempo para a 

aquisição e produção de conhecimento, a formação permanente dos educadores, o 

estímulo a uma prática educativa crítica, provocadora da curiosidade, da pergunta, do 

risco intelectual” (1991, p. 35).  

O tempo é a sustentação da organização e do funcionamento da escola, e por 

ele permeiam as interações sociais e as relações escolares. Tendo isso em mente, partimos 

para o último dos quatro pilares que nos parecem propícios para promover escolhas e 

competências didáticas no processo de aprendizagem de um espaço maker: a gestão do 

currículo. 

 

3.5 O Currículo  

Neste tópico propomos descrever e discutir como o Currículo foi observado no 

campo empírico da pesquisa. Especialmente neste subtítulo, é importante entender antes 

o movimento que leva o currículo para dentro de um espaço maker, para, só depois, 

perceber seu desenvolver neste espaço. No município de São Paulo, onde os Fab Labs 

Livres SP evidenciaram a intenção particular da cidade de fomentar a cultura maker como 

política pública, existe hoje um novo currículo escolar que tem considerado integrar a 

cultura digital de maneira macro. Falaremos dele em poucas páginas. 

Para promover uma discussão sobre o currículo no ambiente maker, é 

necessário e importante esclarecermos primeiramente de que currículo escolar estamos 

tratando. A concepção de currículo escolar, natural de uma proposta voltada à objetivação 

e aparelhamento da cultura representada por um “corpo de conteúdos” (SACRISTÁN, 

1999, p. 153), passou por contínuos processos de estudos e debates que, sem consenso, 

levaram o termo a se apresentar como um conceito polissêmico.  

Em nossas investidas no campo de pesquisa, observamos que para grande parte 

dos professores, como constata Libâneo (2001, p.97), ainda predomina essa ideia de 
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currículo como o conjunto das disciplinas que o aluno deve percorrer, ou seja, o plano de 

estudos, ou a grade curricular.  

Claro que os planos e grades são fundamentais num currículo escolar, mas ao 

tratarmos do termo aqui, tentaremos entendê-lo numa visão mais ampla que, apesar de 

não ter um consenso quanto à definição, pode ser percebido segundo Pacheco (2005, p. 

37) sob duas óticas: “das intenções, ou do seu valor declarado” e “da realidade, ou do seu 

valor efetivo”, o que é registrado, analogamente por Libâneo (2001), como currículo real 

e currículo oculto. 

O currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, aquelas 
exigidas pelo processo de escolarização, mas também, aqueles valores, 

comportamentos, atitudes, que se adquirem nas vivências cotidianas na 

comunidade, na interação entre professores, alunos, funcionários, nos 

jogos e no recreio e outras atividades concretas que acontecem na escola 

que denominamos ora de currículo real, ora de currículo oculto 

(LIBÂNEO, 2001, p.101). 

Existe, como sugere o autor, influências que afetam na aprendizagem dos 

alunos e o trabalho dos professores. Nas últimas décadas, uma das claras influências 

notadas nas instituições escolares é a presença das tecnologias.  

No contexto atual, as tecnologias digitais estão inseridas em atividades 

cotidianas e simultâneas, em equipamentos que transportam nossos corpos e mentes 

(computadores e smartphones), por meio de janelas pelas quais estamos vivenciando, 

organizando, programando e interpretando o mundo em que vivemos (RUSHKOFF, 

2012). Kenski (2012) resume bem esse cenário em suas palavras. 

Na era da informação, comportamentos, práticas, informações e saberes 

se alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante 

caracteriza o estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações 

refletem-se sobre as tradicionais formas de ensinar e aprender 

possibilitadas pela atualidade tecnológica. Abrir-se para novas 

educações, resultantes de mudanças estruturais de ensinar e aprender 

possibilitadas pela atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por 

toda sociedade (KENSKI, 2012, p.41). 

Daí, não é difícil perceber que a revolução digital que a todos alcança de 

maneira espantosa, faz repensar os espaços de aprendizagem, as relações interpessoais e 

até o tempo envolvido nestes ambientes e relações. O surgimento de espaços makers com 

fins pedagógicos tem amplificado o desafio de repensar processos de ensinar e aprender, 
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com as novas tecnologias, interrompendo com práticas mecanicistas e exigindo um novo 

tipo de relacionamento com o currículo por parte dos docentes.  

Portanto, não se trata de informatizar a escola, apenas é fundamental com base 

em trabalho coletivo, repensar o currículo escolar, realizando uma reflexão sobre as 

finalidades da instituição escolar, explicitando seu papel social, bem como quais ações 

deveriam ser exploradas frente às tecnologias, especialmente pelos docentes.  

No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 

de outubro de 1988, estabeleceu em seu Artigo 210 a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que desde então tem sido discutida e atualizada a partir de diretrizes do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC). Em 22 de dezembro de 2017, foi publicada a 

Resolução CNE/CP nº 2, que institui e orienta a sua implantação ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Em suma, hoje, a BNCC é um 

documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Ela integra a política nacional da Educação Básica, em 

conformidade com o PNE (BRASIL, 2017a).  

Desta forma, cada fase de sistema escolar, da educação infantil ao ensino 

superior, estabelece um conjunto de conhecimentos e competências mínimas necessárias 

para o desenvolvimento pleno do educando, e propõe estratégias alternativas para a 

realização desta complexa atividade. A união desses elementos, conhecimentos, 

competências e estratégias, é reconhecida como currículo (SACRISTÁN, 2013). 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

Lei nº 9.394/1996), a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo 

o território nacional. Nesse sentido, espera-se que a Base Nacional ajude a garantir um 

patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual o documento 

é instrumento fundamental. Para isso, determinou-se que ao longo da Educação Básica, 
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as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que apresentamos no quadro a seguir.  

No documento, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e sócio emocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece 

que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 

voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada 

à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual consta do Quadro 21. 

É importante ressaltar, antes, que no Art. 1° do Capítulo I da resolução geral 

que institui e orienta a implantação da BNCC está explícito que, embora o documento 

tenha caráter normativo, as instituições escolares, redes e sistemas de ensino têm 

autonomia em suas propostas pedagógicas.  

Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), com o documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da 

Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas 

de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas 

instituições ou redes escolares. Parágrafo Único. No exercício de sua 

autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, no processo de 

construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos 

e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições 

escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino 

poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que 

julgarem necessários (BRASIL, 2017b). 

O Currículo da Cidade de São Paulo foi criado a partir dos conhecimentos 

produzidos e das práticas realizadas pelas professoras e professores da Rede Municipal 

de Ensino ao longo dos últimos anos. O movimento de atualização do currículo envolveu, 

segundo a prefeitura da cidade66, mais de 43 mil estudantes e 16 mil professores ao longo 

de 2017, em paralelo às discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

66 Fonte: https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 01/04/2019. 

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/


165 

  

que se faziam nacionalmente, de forma a ser a primeira cidade a lançar o documento em 

sua versão já alinhada às novas diretrizes nacionais. 

Quadro 20 – Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (2019) 

Competências Como descrita no documento 

1 - Conhecimento 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

2 - Pensamento científico, 

crítico e criativo 

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. 

3 - Repertório cultural 
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4 - Comunicação 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 

digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5 - Cultura Digital 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6 - Trabalho e projeto de 

vida 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 

possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 

e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 
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7 - Argumentação 

Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 

de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

8 - Autoconhecimento e 

autocuidado 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas. 

9 - Empatia e cooperação 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

10 - Responsabilidade e 

cidadania 

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Ainda segundo a prefeitura, o currículo da cidade foi, no entanto, um dos 

primeiros do mundo a se alinhar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, 

com a presença de mais de 150 líderes mundiais na sede da ONU, em Nova York, foi 

adotada formalmente uma nova agenda de desenvolvimento sustentável. Esta agenda foi 

formada pelos 17 objetivos67, que devem ser implementados por todos os países do 

mundo durante os próximos 15 anos, até 2030.  

Os 17 objetivos são precisos e propõem: 

1. Erradicação da pobreza; 

2. Fome zero e agricultura sustentável; 

3. Saúde e bem-estar; 

 

67 Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 21 abr. 2019. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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4. Educação de qualidade; 

5. Igualdade de gênero; 

6. Água potável e saneamento básico; 

7. Energia Limpa e Acessível; 

8. Trabalho decente e crescimento econômico; 

9. Indústria, inovação e infraestrutura; 

10. Redução das desigualdades; 

11. Cidades e comunidades sustentáveis; 

12. Consumo e produção responsáveis; 

13. Ação contra a mudança global do clima; 

14. Vida na água; 

15. Vida terrestre; 

16. Paz, justiças e instituições eficazes; 

17. Parcerias e meios de implementação. 

Os objetivos buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a 

igualdade de gênero, abordando temas como direitos humanos, meio ambiente, 

desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, 

populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, 

educação financeira, consumo e sustentabilidade, entre outros. Foi considerando estes 

objetivos que foi produzida a matriz de saberes e os objetivos de Aprendizagem do novo 

currículo. 

A Matriz de Saberes do currículo da Cidade de São Paulo tem como propósito 

formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais 

inclusiva, democrática, próspera e sustentável, indicando o que crianças, adolescentes e 

jovens devem aprender e desenvolver ao longo dos seus anos de escolaridade. Desta 

forma, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento orientam-se pela Educação 

Integral a partir da matriz de saberes e indicam o que os estudantes devem alcançar a cada 

ano como resultado das experiências de ensino e de aprendizagem intencionalmente 

previstas para esse fim. No Quadro 22, apresentamos a matriz de saberes, dividida em 

nove pontos. 
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Quadro 21 – Matriz de Saberes do Currículo da Cidade de São Paulo 

1 - Pensamento Científico, 

Crítico e Criativo 

2 - Resolução de 

Problemas 
3 – Comunicação 

4 - Autoconhecimento e 

Autocuidado 

5 - Autonomia e 

Determinação 
6 - Abertura à Diversidade 

7 - Responsabilidade e 

Participação 
8 - Empatia e Colaboração 9 - Repertório Cultural 

 

Não é difícil perceber a similaridade dos nove pontos da matriz do currículo da 

cidade de São Paulo com as dez competências da BNCC. O Currículo da Cidade aborda 

ainda as concepções e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o uso das 

tecnologias a favor da aprendizagem. Nessa perspectiva, a intenção é que os estudantes 

não apenas saibam utilizar as tecnologias, mas que entendam como podem utilizá-las para 

interagir, conectar-se com o outro, participar e formar redes, colaborar, agir, 

responsabilizar-se, construir e ressignificar conhecimentos a partir delas, na perspectiva 

de sujeito integral em todas as suas dimensões, que conhece, investiga e expressa o 

mundo.  

A preocupação de englobar as tecnologias no currículo na cidade de São Paulo 

não é nova. As primeiras experiências do uso de computadores na Rede Municipal de 

Ensino (RME) da cidade datam de 1987. Dentre as primeiras ações, em 1988, a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), em parceria com o Instituto III Millenium, promoveu 

projetos voltados para formação do professor e cursos profissionalizantes de curta 

duração para os estudantes. À frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(1989-1991), Paulo Freire já defendia o uso de computadores na educação e a inclusão 

digital, destacando a necessidade da revisão e reestruturação do projeto político-

educacional dessa Rede. No ano de 1990, a informática chega ao aluno da escola pública 

municipal, que consistia na utilização pedagógica do computador com a linguagem Logo 

de Papert (1988). O objetivo era formar professores para o trabalho com informática 

educativa numa perspectiva crítica de educação. No texto do Projeto Gênese, Freire 

apresentou a sua visão sobre o tema: 

O indivíduo e a sociedade devem ser vistos na sua totalidade e nas suas 

possibilidades de “vir a ser”, o que contraria, sobremaneira, o conceito 
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fragmentado e pragmático de aquisição de habilidades profissionais 

estanques. Neste sentido, uma sociedade informatizada está passando a 

exigir homens com potencial de assimilar a “novidade” e a criar o povo, 

o homem aberto para o mundo, no sentido que lhe confere a teoria 

piagetiana quando se refere às assimilações mentais majorantes; da 

mesma forma, exige a presença do cidadão crítico e comunitário, onde 

os artefatos tecnológicos, especificamente, o computador, possam ser 

ferramentas auxiliares para a construção de uma sociedade mais 

igualitária e justa (FREIRE apud SÃO PAULO, 1992, p. 7). 

Entre as mudanças ocorridas na década de 1990, destacamos duas: a criação de 

um Núcleo Central de Informática, vinculado ao Centro de Multimeios e à Diretoria de 

Orientação Técnica/Coordenadoria Geral dos Núcleos de Ação Educativa (DOT/ 

CONAE) da SME. Esse núcleo era responsável pelas pesquisas e desenvolvimento de 

conhecimentos com apoio de universidades, construindo saberes voltados às 

especificidades da própria Rede. Dessa forma, a informática educativa – termo 

oficialmente adotado a partir da Portaria nº 8.346, publicada em 1993 – saía da visão 

tecnicista para um objeto de ampliação de visão de mundo dos estudantes.  

Outro marco ocorre no ano de 1994, quando foram instituídos os Laboratórios 

de Informática Educativa nas Escolas e pela primeira vez houve a menção oficial da 

função de Professor Orientador de Informática Educativa (POIE). Porém, somente em 

1997 as aulas de informática educativa foram organizadas dentro da grade curricular, ou 

seja, passariam a ser ministradas pelo POIE, no período de aulas regulares dos estudantes. 

Nos anos seguintes, os avanços tecnológicos continuaram influenciando o 

currículo escolar, até que nos últimos anos, os POIEs já trabalham, nos laboratórios, 

projetos estruturados a partir de algumas das premissas da Cultura Maker e da 

aprendizagem por desafio ou resolução de problemas (apesar de não utilizarem tais 

termos), além da robótica com kits estruturados e materiais não estruturados (sucata).  

Hoje, São Paulo conta com um Currículo de Tecnologias para Aprendizagem, 

que está englobado no Currículo da Cidade.  

Nesse sentido, a SME  

[...] reafirma a importância de um documento que preveja e potencialize 

o uso de tecnologias em todas as áreas do conhecimento, com a 

apresentação de um currículo específico para nortear o trabalho com as 

Tecnologias para Aprendizagem para que os estudantes de todo o 
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Ensino Fundamental saibam: lidar com a informação cada vez mais 

disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos 

das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, 

ter autonomia para tomar decisões, ser proativo, identificar dados de 

uma situação e buscar soluções (SÃO PAULO, 2017, p. 70). 

Segundo a Secretaria de Educação, o novo currículo da cidade de São Paulo 

inclui aulas de programação a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. A ideia é 

desenvolver habilidades exigidas para o Século XXI, englobando temas como ética nas 

redes e cultura maker. O currículo chega às escolas acompanhado de orientações didáticas 

e materiais de apoio para educadores e estudantes. Também será oferecido o programa de 

formação aos professores da rede municipal, alinhados aos novos documentos, a partir de 

janeiro de 2020, inclusive dos cerca de 800 professores orientadores de informática 

educativa (POIEs), que atuam nas escolas municipais. (SME PORTAL 

INSTITUCIONAL, 2019). 

Para apoiar o Currículo de Tecnologias para Aprendizagem, a Secretaria tem o 

objetivo de implementar em todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) 

os Laboratórios de Educação Digital (LED), orientados para o trabalho colaborativo, 

incluindo Robótica, Linguagem de Programação e Cultura Maker. O primeiro LED foi 

inaugurado em novembro de 2017, no CEU Pêra Marmelo, mas até 2019 existem apenas 

três deles.  

Os Laboratórios de Educação Digital, Experimentação e Aprendizagem são 

parte do tripé do projeto Escola Digital, que conta também com a ampliação da 

conectividade e velocidade de internet nas escolas da rede municipal. Em abril de 2019, 

a Prefeitura de São Paulo anunciou68 a entrega de 583 impressoras 3D em escolas 

municipais, num investimento de R$ 3,8 milhões. Outros R$ 1,9 milhão serão liberados, 

de acordo com o atual Prefeito Mário Covas, para que as escolas da rede municipal 

possam comprar itens para aulas de tecnologia. Cada uma delas receberá a quantia de R$ 

3,5 mil para adquirir pilhas, baterias, motores, interruptores, lâmpadas de LED e 

resistores. Já as impressoras ficarão disponibilizadas nos Laboratórios de Educação 

Digital, Experimentação e Aprendizagem de cada escola. 

 

68 Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/2018programa-fazendo-futuro2019-fara-repasse-de-r-1-9-

milhao-para-escolas-da-cidade-de-sao-paulo. Acesso em: 21 jun. 2019. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/2018programa-fazendo-futuro2019-fara-repasse-de-r-1-9-milhao-para-escolas-da-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/2018programa-fazendo-futuro2019-fara-repasse-de-r-1-9-milhao-para-escolas-da-cidade-de-sao-paulo
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Nesse sentido, percebemos que o currículo político da cidade de São Paulo, 

integrado com as dez competências da BNCC, considera a Cultura Maker como um 

importante braço no Currículo de Tecnologias para Aprendizagem, assim como a própria 

BNCC. Não por acaso, percebe-se que ao longo das descrições das 10 competências, os 

verbos explicitam ações que têm afinidade com a cultura Maker, por exemplo: entender 

e explicar, formular e resolver, compreender, utilizar e criar tecnologias, assim como 

trabalho em equipe, criatividade e autonomia.  

As Figuras 29 e 30 trazem os princípios para o trabalho com as Tecnologias 

para Aprendizagens e as características estruturantes do movimento maker e, assim, 

evidenciam figurativamente essa afinidade ao percebermos a ligação dos pontos 

destacados. 

 

Figura 29 – Princípios para o trabalho com as Tecnologias para Aprendizagem. Fonte: Currículo 

da Cidade / Componente Curricular: Tecnologias para Aprendizagem 
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Figura 30 – Características estruturantes do Movimento Maker. Adaptado das premissas do 

Movimento Maker (HATCH, 2013) 

Assim, podemos afirmar que existe uma afinidade entre as competências da 

BNCC, o Currículo Escolar (da Cidade de São Paulo) e o movimento maker. Porém, num 

sentido mais intimista, considerando agora o currículo como conteúdo curricular das 

disciplinas, estariam as Competências Gerais que estruturam o novo currículo da BNCC 

atendidas num ambiente maker? O conteúdo curricular escolar, visto nas disciplinas, tem 

sido abordado no ambiente maker celebrados por essa pesquisa? 

Para responder a esses questionamentos, temos de nos atentar às atividades 

maker, voltadas para a educação. A primeira observação, ao olhar atentamente as 

atividades makers, trata da crescente quantidade de atividades praticadas nos cenários 

educacionais. Blikstein e Worsley (2016) nos evidenciam o porquê desse aumento. 

As atividades centradas em robótica, computação, ciência ou 

matemática tem se proliferado nos últimos anos por conta da 

disponibilidade de equipamentos de baixo custo (plataformas 

semelhantes ao Arduíno) e à percepção popular de que essas 
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habilidades não-curriculares de STEM69 têm se tornando cruciais para 

o mercado de trabalho (WORSLEY, 2016, p. 67). 

Sobre isso Resnick (2014) comenta que 

Nos últimos anos, houve um aumento no interesse em criar e codificar. 

Os espaços para criadores e os clubes de codificação estão se abrindo 

em todos os lugares. O entusiasmo em torno do Movimento Maker e do 

Movimento Coder oferece uma oportunidade para revigorar e revalidar 

a tradição construcionista na educação (RESNICK, 2014, p. 7). 

Conforme Papert (1994), o construcionismo diz respeito a um conjunto de 

ideias que visa mostrar alternativas para as teorias voltadas à supervalorização do ensino 

e do abstrato, que se constitui em obstáculo para a educação por privilegiar conteúdos 

dissociados dos problemas da sociedade e das situações que dizem respeito ao contexto 

do aluno. Papert via no computador a possibilidade de mudar os limites entre o concreto 

e o abstrato, pois permite manipular concretamente conhecimentos que só eram acessíveis 

por meio de formalizações abstratas, tornando desnecessário o segundo estágio piagetiano 

do construtivismo.  

Valente (1993, 1996, 1999) ampliou o conceito do construcionismo, ao 

especificar os elementos constitutivos do ciclo “descrição-execução-reflexão-

depuração”, que se retroalimentam mutuamente, formando uma espiral ascendente da 

evolução do conhecimento, dando especial atenção ao papel do professor como mediador, 

facilitador e orientador da aprendizagem do estudante: 

Construcionismo é uma forma de conceber e utilizar as tecnologias e 

informação e comunicação em educação que envolve o aluno, as 

tecnologias, o professor, os demais recursos disponíveis e todas as inter-

relações que se estabelecem, constituindo um ambiente de 

aprendizagem que propicia o desenvolvimento da autonomia do aluno, 

não direcionando sua ação, mas auxiliando-o na construção do 

conhecimento por meio de explorações, experimentações e descobertas 

(ALMEIDA, 2005, p. 25). 

No ensino, estudiosos como Dewey (1959) e Freire (2009), enfatizam, há muito 

tempo, a importância de superar a educação tradicional e focar na aprendizagem no 

estudante, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele (MORAN, 2014). Cohen (et 

 

69 Trata-se de um acrônimo, em inglês, usado para designar a integração entre as áreas de Ciências, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e mais recentemente, com Artes agregada (STEAM). 
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al., 2017, p. 2) sugere que a criação de atividades Maker pode fornecer um veículo para 

atrair os alunos a se envolverem em disciplinas em ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática. 

Destacamos que o foco central dos estudos de Papert não era o computador, 

mas a mente humana com o computador, ou seja, o desenvolvimento humano e social 

com uma tecnologia singular, sem precedentes. Papert (1980) propõe a linguagem de 

programação para auxiliar as crianças a pensar melhor, destacando em seu livro 

“Mindstorms” (PAPERT, 1980) que os computadores deveriam ser utilizados para que 

as pessoas pudessem pensar com as máquinas e pensar sobre o próprio pensar.  

Desta forma, ainda sugere que a tecnologia, representada pela programação 

Logo, pode estimular o que ele chamou de Powerful ideas e Procedural knowledge. 

A fabricação digital e o "making" podem ser um novo e importante 

capítulo nesse processo de trazer poderosas ideias, alfabetizações e 

ferramentas expressivas para as crianças [...] Além disso, há apelos em 

todos os lugares para abordagens educacionais que estimulam a 

criatividade e a inventividade. (BLIKSTEIN, 2013, p. 2)  

O construcionismo sugere que a busca ou construção de um conhecimento 

específico pode estar associada ao processo de construção de um artefato, que por sua vez 

pode gerar um conjunto de construções e abstrações mentais. Papert (1985, 1994) defende 

que a construção de algo concreto pode potencializar o processo de construção mental 

influenciando a aprendizagem.  

De fato, a chamada educação maker (termo cunhado por Dale Dougherty, em 

2013) (DOUGHERTY, 2013) traz atividades que são reconhecidas por terem uma 

abordagem do aprendizado baseado na resolução de problemas e elaboração de projetos. 

Culturalmente, os espaços makers, dentro e fora das escolas, estão associados às 

metodologias ativas.  

O conceito de metodologias ativas implica o uso de estratégias pedagógicas 

que privilegiam o estudante como sujeito do processo de ensino e de aprendizagem. É 

uma metodologia colaborativa, construtivista e contextualizada, em que se utilizam 

problemas para iniciar, direcionar e motivar a aprendizagem de conceitos, teorias e o 

desenvolvimento de habilidades transversais, por exemplo: liderança, boa comunicação, 

trabalho em equipe, gestão de projetos e proatividade. Nessa metodologia, uma sequência 
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de situações problemáticas é proposta aos alunos, sem que necessariamente os 

conhecimentos para a resolução sejam previamente trabalhados pelo professor.  

Essa sequência de situações problemáticas contribuem para a criação de 

condições em que os estudantes realizam atividades, colocam conhecimentos em ação, 

pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos 

envolvidos nas atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, 

capacidade crítica e reflexão sobre suas práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem 

a interagir com colegas e professor e exploram atitudes e valores pessoais e sociais 

(ALMEIDA; VALENTE; GERALDINI, 2017). Nas escolas, a educação maker enfatiza 

a importância da experiência orientada ao aluno, da aprendizagem interdisciplinar, do 

ensino ponto a ponto, da interação e da noção de "fracasso", ou a ideia de que a 

aprendizagem baseada em erros é crucial para o processo de aprendizagem e eventual 

sucesso de um projeto. 

As metodologias ativas, por fim, se aproximam das Tecnologias para 

Aprendizagem, o que, por consequência, faz com que as atividades makers também 

estejam próximas das Tecnologias para Aprendizagem, pois favorecem o contato dos 

estudantes com uma gama de informações e mudanças rápidas de paradigmas, as quais 

fazem com que eles evidenciem o que aprenderam nas diversas disciplinas escolares. 

Considerando o currículo como conteúdo curricular das disciplinas, vemos que 

o currículo pode ser atendido no desenvolvimento de uma atividade maker. Porém, ainda 

nos perguntamos: isso tem ocorrido? O conteúdo curricular escolar, visto nas disciplinas, 

tem sido abordado no ambiente maker celebrados por essa pesquisa? 

Tratar o currículo como conteúdo escolar significa considerá-lo estabelecido 

pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das 

áreas ou disciplinas de estudo e que acontece a cada dia dentro da sala de aula com 

professores e alunos, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino.  

Numa rápida leitura sobre atividades maker, com objetivos educativos, levando 

em conta apenas a coletânea Meaningful Making: Projects and Inspirations for Fab Labs 

and Makerspaces, volume 1 organizado por Blikstein, Martinez, Pang (2016) e volume 2 

organizado por Blikstein, Martinez, Pang e Jarret (2019), e o livro The Big Book of Maker 
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Space Projects de Graves e Graves (2017), encontramos mais de 200 atividades 

documentadas. Na Figura 31, começamos a responder essas questões, observando a 

relação das atividades com os conteúdos curriculares das disciplinas. 

 

Figura 31 – Cultura Digital e Conteúdo Curricular 

Não é difícil verificar que nesses livros, referências para muitos educadores em 

todo o mundo, que as atividades makers estão, em maioria, não preocupadas em implicar 

o estudo de um conteúdo curricular, mas basicamente disseminar a cultura digital.  

Na verdade, em entrevistas e conversas com os sujeitos da pesquisa tivemos 

relatos de dezenas de atividades makers aplicadas à educação, e acompanhamos outras 

dezenas no decorrer de nossa ida ao campo empírico e, também nesse universo, 

observamos que são a minorias as atividades centradas em explorar o conteúdo escolar. 

Na grande parte das atividades presenciadas, apesar de observarmos claro uso dos saberes 

e conteúdos escolares, poucas vezes vimos essa relação ser devidamente exaltada ou 

explorada. 

Então meu papel é desenvolver o currículo muitas vezes para cada série. 
Eu recebo aqui no makerspace do jardim de infância até a quinta série, 

semanalmente. Então tentamos fazer projetos. Eu gosto de projetos 
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porque acho que os projetos são muito mais divertidos, mais 

envolventes e eles sabem o que estão fazendo. Eu busco na internet 

projetos interessantes. [...] Também tento colaborar, às vezes, com os 

professores. Eles me dizem o que gostariam de ver ou fazer. Então tem 

isso. (E-T01 MS-PA, março/2018) 

P04 EF-SP disse que na maioria das vezes eles (P05 EF-SP e ele 

próprio) determinam o que trabalhar no espaço de ideias. [...]Fazem isso 

de acordo com a idade dos alunos. [...] como os dois têm formação em 

Licenciatura em Matemática, é comum algumas abordagens da 

disciplina no caminho dos projetos que trabalham, mas não há 

preocupação em efetivamente ensinar ou recordar alguma teoria. [...] 

PROF-05 falou que os professores regulares têm costumado procurar o 

laboratório para desenvolver algum projeto pra feira de ciências, mas 

que na verdade eles chegam ali sem ideia do que fazer, em busca mesmo 

de sugestão de projetos. (NC, abril/2017) 

O professor de matemática, no makerspace, propôs a construção de uma 

catapulta. [...] O único objetivo, contudo, era calibrar a catapulta de tal 

forma que dois lançamentos seguidos atingissem o mesmo ponto de 

impacto. [...] O professor não fez menção ao currículo trabalhado em 

sala. Na verdade, eu não consegui descobrir, acompanhando a 

atividade, se havia ali algum outro conteúdo a ser trabalhado, mas me 

pareceu que não. A atividade que via mais parecia uma atividade 

recreativa. [...] T03 MS-PA, mais tarde confirmou que não teve 

nenhuma ligação com o que estavam fazendo em sala, e que na verdade 

teria sido apenas um desafio de construção. (NC, fevereiro/2018) 

[...] P03 EF-SP acabou revelando que era intenção promover o currículo 

de Grandezas e Medidas para a turma, enquanto faziam a escultura do 

mosquito do Aedes Aegypti. Porém, a professora acabou por deixar de 

lado a ideia, pois tinha receio de interferir na oficina e tomar tempo dos 

alunos criarem, que já era pouco, dado o trabalho que deu trazê-los. [...] 

Na semana seguinte a P03 EF-SP promoveu o estudo das grandezas e 

medidas, baseada na construção do mosquito, mas ainda me pergunto o 

quanto teria sido mais interessante vivenciar este estudo ali, a 

construção. (NC, maio/2017) 

Acompanhando essa atividade sobre catapultas nos pareceu uma chance 

perdida de trabalhar funções e/ou parábolas ou qualquer outro conteúdo curricular que 

envolvesse a ação do arremesso do projétil. Na verdade, das atividades acompanhadas 

nesta pesquisa, documentadas nos Apêndices D a O, num total de 14, apenas uma, 

claramente, se propôs a trabalhar o currículo enquanto conteúdo escolar a partir da 

atividade maker proposta. 

O jogo Futebol e Estatística idealizado pelo professor para ensinar e 

aprender sobre probabilidade e estatística, teve todas as peças criadas 

no Fab Lab, dos dados impressos na impressora 3D ao do tabuleiro feito 

na cortadora a laser. Depois de dar “vida” ao projeto que idealizou, a 
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atividade aconteceu na escola com duas turmas de sexto ano. Depois 

que o professor jogou com os alunos e fez a ligação com o currículo de 

frações e propôs que os alunos criassem um novo “tabuleiro”, em forma 

de estádio de futebol, interagindo a dinâmica do jogo com o 

aprendizado que tinham explorado na aula, da maneira que quisessem. 

(NC, março/2017) 

Pode parecer natural trabalhar o currículo numa atividade escolar, mesmo num 

ambiente não formal de educação, contudo pouco percebemos neste estudo atividades 

maker que promovessem a análise de um conteúdo curricular, mesmo quando era o 

objetivo da atividade e ela ainda era aplicada por professores, como ocorrido com a 

atividade da Dengue, em que alunos trabalhariam o currículo de Grandezas e Medidas. 

Isso vai contra o que dizia Papert (1994), ao mencionar que “[...] a única forma de 

melhorar o conhecimento de um estudante sobre o tópico X é ensinar sobre X” (PAPERT, 

1994, p. 126). Geralmente, as atividades foram direcionadas em tornar o processo 

criativo. 

Claro que o processo de ser criativo é importante, pois se constitui como 

contexto de aprendizagem que descaracteriza a posição do aluno de um mero receptor de 

informação, levando-o a tornar-se um questionador de ideias, inventor de artefatos e, por 

extensão, um construtor de conhecimentos (PAPERT, 1994; AZEVEDO, 2017). Porém, 

na visão construcionista, o aluno deve assumir uma postura ativa, motivada, 

questionadora e comprometida com o exercício de sua aprendizagem.  

A atividade maker possibilita essa postura ao estudante, seguindo alguns 

princípios científicos, como: fazer perguntas e definir problemas; planejar e usar modelos; 

realizar investigações; analisar e interpretar dados; usar matemática e o pensamento 

computacional; desenhar soluções; argumentar a partir de evidências e comunicar a 

informação. É surpreendente, então, não presenciarmos em massa o abuso dessa 

potencialidade observada nas atividades makers para conectar indivíduos, currículo e 

produção criativa, ainda mais as atividades ocorrendo muitas vezes em ambientes 

educacionais, maker ou não. 

Quando as atividades maker estão aliadas ao currículo, não há o risco de 

acontecer o que Blikstein (2016), em entrevista, chamou de Síndrome do Chaveirinho. 

“O aluno faz o download de um arquivo da internet, que pode ser um chaveiro ou um 
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personagem de desenho animado, imprime na impressora 3D e leva para casa, ou seja, 

houve uma atividade, mas sem reflexão”. 

As máquinas dos espaços maker, principalmente as impressoras 3D e 

cortadoras a laser, fazem com que seja relativamente fácil fabricar 

produtos de geometria complexa e que impressionam visualmente. 

Existem diferentes bancos de dados onde pessoas de todo o mundo 

compartilham seus trabalhos, que podem ser facilmente baixados e 

reproduzidos em qualquer computador. Por isso, uma prática 

constantemente observada é a fabricação de projetos pré-existentes, 

com apelo apenas estético e demonstrativo, geralmente na fabricação 

de um souvenir, como um chaveiro ou outro objeto que sirva como 

enfeite. Esta prática deve ser evitada, pois na confecção de objetos 

projetados por terceiros não há uma clara identificação do processo de 

aprendizagem, nem de ganhos de protagonismo por parte dos 

estudantes. Cabe aos educadores afastar os aprendizes desses projetos 

que exigem pouca dedicação e direcioná-los para iniciativas que exigem 

mais esforço por parte deles, mesmo que em um primeiro momento elas 

não tenham um cunho estético muito bem desenvolvido. (BLIKSTEIN, 

2016, p. 54)  

Desta forma, realizar uma atividade maker, com intuito educativo, sem 

considerar o currículo é abrir mão de usar as potencialidades do espaço maker, 

consequentemente do movimento maker, para tornar o aprendizado significativo.  

Da mesma maneira, ter processos de ensino e de aprendizagem baseados no 

currículo escolar, mas alheio ao real, significa reduzir o ato de aprender a uma mera 

transferência do conhecimento (FREIRE; SHOR, 1986, p. 18), ato em que o educador se 

torna o especialista em transferir conhecimento. Aprender a pensar o real e com o real 

não significa pensá-lo isoladamente ou reduzi-lo a um conjunto de métodos e técnicas do 

pensar. Aprender o Teorema de Pitágoras já não é suficiente. É importante, sobretudo, 

mobilizar esse conhecimento para resolver problemas reais de geometria. 

Se esse aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, 

suscetível de ter um sentido para os alunos, será rapidamente esquecido, 

considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir 

um diploma, e não como uma competência a ser assimilada para 

dominar situações da vida (PERRENOUD, 1999, p 65). 

Mas se a questão é unir currículo escolar e movimento maker, quem seria o 

responsável pela vinculação? Estamos convencidos que, se o propósito é educativo, a 

responsabilidade é da educação e, portanto, repousa nos ombros dos professores. Assim 
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sendo, problematizar num projeto de educação maker é uma exigência da atuação docente 

como conteúdo programático e da prática. 

Professores precisam se tornar protagonistas na educação maker, mesmo 

porque, afinal, essencialmente ela é educação. Para isso, estes profissionais precisam 

derrubar uma histórica tradição da instituição escolar, de ser pouco aberta a 

transformações. Apesar do discurso contrário, a escola pouco mostra na prática 

preocupação em conectar seus currículos a situações reais da vida. 

[...] Quando se pergunta por que se ensina isso ou aquilo, a justificativa 
é geralmente baseada nas exigências da sequência do curso: ensina-se 

a contar para resolver problemas; aprende-se gramática para redigir um 

texto. Quando se faz referência à vida, apresenta-se um lado muito 

global: aprende-se para se tornar um cidadão, para se virar na vida, ter 

um bom trabalho, cuidar da saúde (PERRENOUD, 1999, p. 20). 

O professor, como principal agente da instituição escolar, tem o dever de saber 

que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]” 

(FREIRE, 2003, p.40). Em nossas observações no campo empírico, vimos essa 

consciência expressa na prática em makers, técnicos do Fab Lab e Tinkers; não por acaso 

o protagonismo da chamada educação maker não está no controle de profissionais da 

educação.  

Portanto, é preciso que professores aprendam com os makers, mas 

reivindiquem o posto de liderança na educação maker. Não se trata de “expulsar” os 

makers da educação. Trata-se de absorver suas competências e tomar lugar de destaque 

nesse ambiente maker, sem propor embate ou competição, mas colaboração, valorizando 

o pioneirismo que os makers tiveram e que dificilmente teriam os professores para propor 

ensinar desconstruindo o espaço de sala de aula física e criando um ambiente 

extremamente atrativo, criativo e caótico. 

Conscientes que cabe ao professor o protagonismo de ensinar, mas que não se 

pode abandoná-lo na busca por modernizar sua formação para a prática docente nesse 

ambiente completamente novo, propomos agora uma discussão sobre como seria uma 

formação que imprimisse ao docente competências e habilidades para uma atuação 

protagonista num ambiente maker.  
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Para isso, é importante primeiramente saber que competências e habilidades 

seriam estas. Portanto, a análise dos dados parte do olhar atento aos quatro pontos no 

campo de pesquisa, e, ancorada em Perrenoud (1999), Freire (1996) e Papert (1980), 

inicia a discussão e formulação das competências necessárias à prática educativa e maker.  
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CAPÍTULO 4 – COMPETÊNCIAS DA PRÁTICA EDUCATIVA 

MAKER 

 

[...] a evolução do mundo, das fronteiras, das tecnologias, dos estilos de 

vida requer uma flexibilidade e uma criatividade crescentes dos seres 

humanos, no trabalho e na cidade. Nessa perspectiva, confere-se 

ocasionalmente à escola a missão prioritária de desenvolver a 

inteligência como capacidade multiforme de adaptação às diferenças e 

as mudanças. O acento dado às competências não chega tão longe 

(PERRENOUD, 1999, p.15).  

Depois de discorrermos, no capítulo anterior, sobre os quatro pilares da prática 

docente num ambiente Maker, buscaremos reorientar as discussões para os saberes, 

competências e habilidades docentes necessárias para orientar a atuação da profissão num 

ambiente maker, abordando características e tipologias docentes desenvolvidos por 

Perrenoud (1999), Papert (1999), e Freire (1996), a partir de seus estudos, projetando a 

formulação de uma formação docente maker. 

  

4.1 As competências necessárias à prática educativa  

É importante, antes de qualquer discussão sobre o assunto, buscarmos entender 

o que é uma competência. O conceito de competência e a reflexão sobre o seu significado 

pedagógico assumem, já há alguns anos, um papel de destaque em estudos educacionais, 

nacional e internacionalmente (Comellas, 2000; Cruz, 2001; Gouveia, 2007; Perrenoud, 

1999). Um dos primeiros estudiosos sobre o termo, McClelland (1973), em Testing for 

Competence rather than Intelligence, traduzido por Teste de competência em vez de 

Inteligência, define competência como uma característica subjacente a uma pessoa que é 

casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa ou em 

determinada situação. Segundo Zarifian (1999), a competência é a inteligência prática 

para situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com 

tanto mais força quanto mais aumenta a complexidade das situações. A competência 

manifesta-se na ação ajustada diante de situações complexas, imprevisíveis, mutáveis e 

sempre singulares (BOTERF, 2003; PERRENOUD, 2000, 2001, 2005). 

Por fim, a noção de competência compreende  
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[...] a capacidade de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus 

recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de situações 

complexas [...]. Pensar em termos de competência significa pensar a 

sinergia, a orquestração de recursos cognitivos e afetivos diversos para 

enfrentar um conjunto de situações que apresentam analogias de 

estrutura (PERRENOUD, 2008, p. 21).   

Ou em síntese, a “faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.), para solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações” (PERRENOUD, 1999, p. 30).  

Nessa perspectiva, é fundamental diferenciar competência de habilidade. 

Perrenoud (1999, p. 28) afirma que a partir do momento em que ele fizer "o que deve ser 

feito" sem sequer pensar, pois já o fez, não se fala mais em competências, mas sim em 

habilidade ou hábitos. Ou seja, seria o “saber fazer” (habilidade) que associado ao 

“conhecer” (conhecimentos) e “saber ser” (atitudes) formaria a ideia de competência. 

Em um certo sentido, a habilidade é uma "inteligência capitalizada", 

uma sequência de modos operatórios, de analogias, de intuições, de 

induções, de deduções, de transposições dominadas, de funcionamentos 

heurísticos rotinizados que se tornaram esquemas mentais de alto nível 

ou tramas que ganham tempo, que "inserem" a decisão (PERRENOUD, 

1999, p 33). 

Essa definição de competência proposta por Perrenoud tornou-se largamente 

difundida no campo educacional brasileiro, utilizada em discursos de professores, 

gestores, pesquisadores e nos textos que tratam das reformas, sejam curriculares ou de 

formação docente. Por conta desta notoriedade, também recebeu diversas críticas. Ao 

problematizar a difusão do “conceito de competências” nas representações dos discursos 

e das políticas públicas de educação no Brasil, Pimenta (2006, p. 41-42) assim o analisa:  

Nessas políticas os professores também adquiriram centralidade, o que 

se constata pelo refinamento dos mecanismos de controle sobre as suas 

atividades, amplamente preestabelecidas em inúmeras competências, 

conceito esse que está substituindo o de saberes e conhecimentos (no 

caso da educação) e o de qualificação (no caso do trabalho). Não se 

trata de mera questão conceitual. Essa substituição acarreta ônus para 

os professores, uma vez que o expropria de sua condição de sujeito do 

seu conhecimento [...]. Nesse sentido, o discurso das competências 

poderia estar anunciando um novo (neo)tecnicismo, entendido como 

um aperfeiçoamento do positivismo (controle/avaliação) e, portanto, do 

capitalismo (PIMENTA, 2006, p.  41-42, grifos da autora).  
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As críticas à Perrenoud buscavam evidenciar os efeitos ideológicos que a ideia 

de competência poderia acarretar frente à realidade da escola. 

A partir dessa crítica, tem-se um pequeno esboço dos efeitos 

ideológicos que a ideia de competência pode representar em termos 

estruturais e locais para a formação, prática, trabalho e 

profissionalização docentes, deserdando os professores da “arma da 

crítica” e limitando-os a uma atividade profissional propositiva, sem 

questionamentos e completamente passivos diante da realidade 

excludente que lhes assola (LUSTOSA, 2014, p. 29). 

Chamada pelo autor de “competências de referência”, Perrenoud (2000, p. 14) 

propôs uma lista em seu livro Dez Novas Competências para Ensinar, considerada como 

um “inventário” de reorganização da atuação docente. São elas: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem – planejar projetos didáticos, 

envolver os alunos nessas atividades e saber lidar com erros e obstáculos; 

2. Administrar a progressão das aprendizagens – conhecer o nível e as 

possibilidades de desenvolvimento dos alunos, além de acompanhar sua 

evolução e estabelecer objetivos claros de aprendizagem; 

3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação – trabalhar com a 

heterogeneidade, oferecer acompanhamento adequado a alunos com grande 

dificuldade de aprendizagem e desenvolver o trabalho em equipe; 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho – instigar o 

desejo da aprendizagem nos alunos, integrá-los nas decisões sobre as aulas 

e oferecer a eles atividades opcionais; 

5. Trabalhar em equipe – elaborar projetos em equipe com a turma e com 

outros professores, trocar experiências e colaborar com outras atividades 

promovidas pela escola; 

6. Participar da administração escolar – elaborar e disseminar projetos ligados 

à instituição, além de incentivar os alunos a também participarem dessas 

atividades; 

7. Informar e envolver os pais – conversar, promover reuniões frequentes e 

envolver as famílias na construção do saber; 

8. Utilizar novas tecnologias – conhecer as potencialidades didáticas de 

diferentes recursos tecnológicos; 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão – lutar contra 

preconceitos e discriminações, prevenir a violência e desenvolver o senso 

de responsabilidade; 

10. Administrar a própria formação – estabelecer um programa pessoal de 

formação continuada e participar de grupos de debate com colegas de 

profissão. 



185 

  

Na indicação dessas competências, que definem o “novo” papel dos 

professores para o enfrentamento de uma realidade escolar complexa, reaparecem 

novamente as críticas problematizadas sobre a obra de Perrenoud (SAVIANI, 2005; 

PASQUALINI, MARTINS, 2008; FARIA 2004, MORAES, 2003, MARTINS, 2005; 

LUSTOSA, 2014) como abuso da tecnicidade, entendimento simplista da prática 

pedagógica, ativismo cego, mas principalmente, 

[...] a transferência para a responsabilidade individual docente dos 

processos formativos e resultados da aprendizagem dos educandos, sem 
a devida articulação com os condicionantes estruturais (social, 

econômico, político, cultural, entre outros) a que estão submetidos os 

professores em todos os níveis da educação (LUSTOSA, 2014, p. 29).  

Não alheios a todas essas críticas, mas considerando que nosso olhar é no 

trabalho exercido pelo professor dentro de sala de aula no exercício da sua profissão, 

pensamos que as competências listadas por Perrenoud (2000) possam ser um ponto de 

partida para buscar entender o que seriam competências docentes makers. 

Para pensar as competências para a prática docente num ambiente maker  não 

basta,  no entanto, incluir a palavra maker ao final de cada uma das 10 competências já 

listadas por Perrenoud. Para isso, será preciso entender o quão distante estão as 

competências de professores e Makers, nos perguntando se a busca para se tornar um 

professor Maker acarreta mudanças bruscas em suas competências. Ou quais habilidades 

definem um professor Maker? Estariam essas habilidades já conectadas aos princípios 

que entendemos guiar a profissão docente? São algumas perguntas que darão direção às 

páginas seguintes. 

Comparar competências docentes e maker não será tarefa fácil. É preciso ter 

convicção para entrar num labirinto de pensamentos que se debatem constantemente. Por 

mais que concordemos com as competências de Perrenoud para a prática docente em sala 

de aula, dadas as críticas que consideram tecnicista a teoria do autor, achamos por bem 

passarmos as dez competências por dois crivos.  

O objetivo é reafirmá-las como competências reais e representativas para a 

prática docente, tendo uma direção confiável para este estudo. 
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A primeira tarefa consiste em verificar se a lista de competências está alinhada 

aos Pilares da Educação descritos no relatório da Comissão Internacional de Educação, 

que por sua vez está pautado nas reflexões sobre os rumos da educação na sociedade do 

século XXI. Visto isso, a segunda tarefa passa por revisitar as dez competências e 

reescrevê-las caso necessário, tentando diminuir o caráter tecnicista atribuído pelos 

críticos e incluir nessas competências uma visão de docente mais humanizadora e 

preocupada com o pensamento pedagógico político.  

Para essa tarefa, recorreremos ao educador Paulo Freire (2001), mundialmente 

respeitado e com uma das maiores vozes de uma educação emancipadora.  

Considerando então a prática docente como pedra elementar, iniciamos nossa 

incursão pelo relatório “Educação: um tesouro a descobrir” (DELORS, 1996), da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, feito para a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Conforme o 

documento, o aprendizado deve seguir por toda a vida e se orientar por 4 pilares da 

educação. 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao 

longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 

instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre 

o meio envolvente; aprender a conviver, a fim de participar e cooperar 

com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a 
ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 

quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre 

elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta 

(UNESCO, p. 89, 1996). 

Jacques Lucien Jean Delors, economista e político francês, professor visitante 

na Universidade Paris-Dauphine (1974-1979) e na Escola Nacional de Administração 

(França), presidiu a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da 

UNESCO, sendo autor do relatório “Educação, um Tesouro a descobrir”, que apresentou 

os Quatro Pilares da Educação.  

A seguir, apresentamos uma síntese dos quatro pilares. 

• Aprender a conhecer – É necessário tornar prazeroso o ato de 

compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para 
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que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para 

que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente. 

É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o 

pensar. 

• Aprender a fazer – Não basta preparar-se com cuidados para inserir-se 

no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as profissões 

pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego 

e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de 

humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários 

ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose 

de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. 

Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. 

• Aprender a conviver – No mundo atual, este é um importantíssimo 

aprendizado por ser valorizado; quem aprende a viver com os outros, a 

compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a 

administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no 

esforço comum. 

• Aprender a ser – É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético 

e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, 

imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em 

relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não 

negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo.  

 

Em geral, muitos artigos sobre os quatro pilares da educação se limitam a 

enumerá-los e dedicar poucas linhas sobre cada um deles, sem acrescentar muito do que 

já é dito no próprio relatório. Em nossa leitura do documento em si, entendemos que esses 

pilares são enxergados, numa concepção educacional, como bases da educação, 

funcionando tal como diretrizes ou parâmetros para ela, pois como tal estão relacionados 

a princípios, fundamentos e procedimentos que orientam as escolas na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

Entendendo que esses pilares orientam a educação, então, consequentemente, 

são norteadores também aos docentes e suas habilidades e competências, afinal, como um 

professor poderia estimular esses pilares em seus estudantes se ele mesmo não os tiver 

como base?  

Dessa forma, atentando-nos a cada um desses pilares com um olhar voltado ao 

professor, podemos percebê-los como competências. Assim, aprender a conhecer, 
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aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, se tornam respectivamente 

competência cognitiva, competência produtiva, competência social e competência 

pessoal. 

O termo cognição vem do latim e significa “conhecer”. Logo, quando falamos 

de competência cognitiva não se trata de memorização, mas sim de informações que são 

devidamente entendidas, assimiladas e compreendidas. A competência produtiva se 

define na capacidade de realizar uma tarefa, que, num modo mais abrangente, reflete na 

capacidade de enfrentar numerosas situações no âmbito das diversas experiências sociais 

ou de trabalho, e a trabalhar em equipe. A competência social vem do desenvolvimento 

da compreensão do outro e da percepção das interdependências no respeito pelos valores 

do pluralismo. E por fim, a competência pessoal foca em desenvolver a personalidade e 

estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal, potencializando em cada indivíduo a memória, 

o raciocínio, o sentido estético, as capacidades físicas e aptidão para comunicar-se. 

Visto isso, é preciso constatar se as competências necessárias aos professores 

para ensinar, listadas por Perrenoud (2000), estariam incluídas nestes quatro pilares. Em 

caso afirmativo, indicaria uma coerência entre as duas proposições. Caso contrário, 

poderíamos entender que existe, no mínimo, uma divergência entre as teorias.  

Utilizamos do Quadro 23, onde quatro colunas foram criadas contendo as 

Competências Educacionais (pilares) e fizemos o exercício de distribuir as Competências 

Docentes segundo Perrenoud (2000), de acordo com a leitura e interpretação que tivemos 

da lista, verificando se alguma competência ficaria desalojada.  

Pode-se observar, pelas posições dispostas no quadro, que existe mesmo uma 

relação de proximidade entre competências e pilares. Nenhuma daquelas competências 

apontadas por Perrenoud não se encaixaram nos pilares propostos na UNESCO. Na 

verdade, apenas três ficaram locadas em uma coluna, enquanto seis ocuparam duas 

colunas e, em destaque, por entender que as tecnologias permeiam os 4 pilares, a 

competência utilizar novas tecnologias ocupou as 4 colunas. 
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Quadro 22 - Competências Educacionais e Competências Docentes segundo Perrenoud (1999) 

Competência 

cognitiva 

(Aprender a Conhecer) 

Competência 

produtiva 

(Aprender a Fazer) 

Competência social 

(Aprender a 

Conviver) 

Competência 

pessoal 

(Aprender a Ser) 

1 - Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 

9 - Enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão; 

2 - Administrar a progressão das aprendizagens; 
5 - Trabalhar em 

equipe; 

10 - Administrar a 

própria formação. 

3 - Conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação; 

7 - Informar e 

envolver os pais; 
- 

- 
4 - Envolver os alunos em suas aprendizagens 

e em seu trabalho; 
- 

- 6 - Participar da administração escolar; - 

8 - Utilizar novas tecnologias; 

 

Tendo passado pelo primeiro crivo, chega o momento de revisitarmos a lista 

das competências de Perrenoud (2000) e, se necessário, reescrevê-la, na tentativa de 

diminuir o caráter tecnicista atribuído pelos críticos. Usamos para isso a obra Pedagogia 

da Autonomia (1996) de Paulo Freire, última obra em vida do autor, e que talvez melhor 

explicite sua visão sobre o trabalho do docente, apresentando propostas de práticas 

pedagógicas necessárias à educação.  

É importante ter em mente que os estudos de Freire, ao abordarem direta ou 

indiretamente o tema Competência docente, são reflexos de seus pensamentos sobre 

formação de professores. Apesar de possuírem diferentes tendências da formação e 

prática docente, a orientação teórico-conceitual crítico-reflexiva em formação (inicial e 

continuada) de professores tem sido base apontada pelos dois autores, Perrenoud e Freire 

e, desta forma, a prática reflexiva atua como orientação fundamental para prática docente 

(FREIRE, 1996; PERRENOUD, 2002). 

A partir desse princípio, abandona-se o conceito de prática docente como 

processos de atuação do professor que se dão por meio da troca de informações 

científicas, didáticas e psicopedagógicas descontextualizadas da realidade, para adotar 
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um conceito de prática docente que consiste em construir conhecimentos e teorias a partir 

da reflexão crítica. Apesar de Paulo Freire, no cenário nacional e internacional, constituir-

se como um dos primeiros teóricos em educação a instituir a reflexão como um dos 

elementos essenciais para a prática pedagógica docente, percebe-se, a partir de uma 

pesquisa bibliográfica breve na literatura especializada sobre a tendência reflexiva da 

formação de professores, que Paulo Freire não consta nas mais relevantes contribuições 

acadêmicas para a área, talvez por não o considerarem um pesquisador específico do 

campo em questão.  

Embora não exista este “reconhecimento” na área específica, a contribuição de 

Freire (1996) é marcada por subsídios que se apresentam tão relevantes quanto as atuais 

discussões sobre a temática. Posto isso, para iniciarmos o segundo crivo, aplicado às dez 

competências de Perrenoud, é fundamental entendermos o que pensa Freire sobre 

competência profissional docente. 

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, 

a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade 

docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve 

a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à 

altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de 

sua classe.[...] A incompetência profissional desqualifica a autoridade 

do professor (FREIRE, 1996, p. 102-103).  

O sentido de competência em Paulo Freire não segue rigorosamente a definição 

traçada por Perrenoud. É possível perceber em Freire (1996) uma definição implícita da 

sua concepção de competência. Ela parte da existência de duas condições humanas, a 

condição do inacabamento (não nascemos prontos) e da liberdade (não nascemos 

programados). Nascemos absolutamente incompetentes. E se não nascemos prontos, nem 

programados, produzimo-nos por nossa atividade. A competência, enquanto capacidade 

de mobilizar recursos para desenvolver a atividade, está vinculada à própria formação 

humana (VASCONCELLOS, 2007, p. 66). 

Quando bebês, exploramos o mundo e aprendemos por meio da 

experimentação, interagindo com objetos, pessoas, com a sociedade que acabamos de 

conhecer, ou seja, estamos o tempo todo nos adaptando a situações que surgem nessa 

experimentação, e isso nos faz adquirir novas competências. Na filosofia da experiência 

de John Dewey, experiência não é apenas uma simples sensação; ela efetiva-se pelas 

relações que as pessoas estabelecem com os objetos e seus atributos. Consiste na 
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combinação “daquilo que as coisas fazem modificando nossos atos, favorecendo alguns 

deles e resistindo e embaraçando a outros e daquilo que nelas podemos fazer, produzindo-

lhes mudanças” (DEWEY, 1959, p. 299). 

Parafraseando Freire (1996, p. 12), o que nos interessa agora, é alinharmos e 

discutirmos alguns saberes fundamentais à prática docente educativo-crítica ou 

progressista, e que, por isso, devem ser conteúdos obrigatórios à organização 

programática da formação de professores. Comecemos com os saberes fundamentais à 

prática docente. 

Para propor um olhar freiriano sob as Dez Novas Competências para Ensinar 

propostas por Perrenoud (2000, p. 14), resolvemos agrupar os dez tópicos. Essa 

organização em blocos evita que a análise e a leitura se tornem um processo cansativo e 

repetitivo, dado a proximidade de algumas competências. Por outro lado, é necessário 

permanecermos atentos para entender que agrupá-los não tira sua característica individual 

ou os distancia daqueles incorporados a outro arranjo. Todas as dez competências são de 

alguma forma conectadas. 

O primeiro grupo de competências é também o maior. Trata-se da junção de 

quatro das dez competências de Perrenoud. Competências um, dois, quatro e oito. Estas 

estão diretamente atreladas ao trabalho do professor dentro de sala de aula na execução 

do que Perrenoud chama de situações-problema, ou situações de aprendizagem. 

Resumidamente, as quatro competências, juntas, versariam sobre organizar e dirigir 

situações-problema, administrando a progressão das aprendizagens e envolvendo os 

alunos em seu trabalho com a utilização de novas tecnologias. 

Em outras palavras: planejar projetos didáticos, envolver os alunos nessas 

atividades e saber lidar com erros e obstáculos; conhecer o nível e as possibilidades de 

desenvolvimento dos alunos, além de acompanhar sua evolução e estabelecer objetivos 

claros de aprendizagem; instigar o desejo da aprendizagem nos alunos, integrá-los nas 

decisões sobre as aulas e oferecer a eles atividades opcionais; e conhecer as 

potencialidades didáticas de diferentes recursos tecnológicos.  

Respectivamente, as competências 1, 2, 4 e 8, refletem ainda sobre: 
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• Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados 

e sua tradução em objetivos de aprendizagem; trabalhar a partir das 

representações dos alunos; trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos 

à aprendizagem; construir e planejar dispositivos e sequências 

didáticas; envolver os alunos em atividades de pesquisa, projetos de 

conhecimento. 

• Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 

possibilidades dos alunos; adquirir uma visão longitudinal dos 

objetivos do ensino; estabelecer laços com as teorias subjacentes às 

atividades de aprendizagem; observar e avaliar os alunos em situações 

de aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa; fazer 

balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 

• Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido 

do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de 

autoavaliação; instituir um conselho de alunos e negociar com eles 

diversos tipos de regras e de contratos; oferecer atividades opcionais de 

formação; favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

• Explorar as potencialidades didáticas dos programas e ferramentas 

multimídia no ensino, em relação aos objetivos do ensino; comunicar-

se à distância; utilizar competências fundamentadas em uma cultura 

tecnológica. 

Para Perrenoud (1999), os professores que assumem o ensino por competências 

se apropriam de responsabilidades na escolha de práticas sociais. Nessa perspectiva, a 

escola tem de desenvolver a inteligência como aptidão multiforme de adaptação às 

diferenças e às mudanças do mundo.  

Tomamos por apoio, a interlocução com Perrenoud (1999, p.32) ao declarar 

que “a escola deve oferecer situações escolares que favoreçam a formação de esquemas 

de ações e de interações relativamente estáveis e que, por um lado, possam ser 

transportadas para outras situações comparáveis, fora da escola ou após a escolaridade” 

Se esse aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, 

suscetíveis de ter um sentido para os alunos, será rapidamente 

esquecido, considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para 
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conseguir um diploma, e não como uma competência a ser assimilada 

para dominar situações da vida (PERRENOUD, 1999, p. 34). 

Trabalhar regularmente por problemas significa colocar o aluno diante de 

várias decisões que precisam ser tomadas para alcançar um objetivo traçado. O educando 

é instigado por meio de uma situação real a articular seus conhecimentos prévios para 

superar obstáculos cognitivos. O professor tem a tarefa de auxiliar o aluno a identificar e 

a criar estratégias para transpor obstáculos. Para isso, segundo Perrenoud (1999), é 

importante que o professor se coloque no lugar do aluno, com o objetivo de prever os 

obstáculos presentes nas situações-problema, analisando constantemente as tarefas e os 

processos mentais dos educandos.  

Desenvolver um trabalho envolvendo o aluno a partir de situações-problema 

necessita planejamento, o que faz com que as competências 1 e 2 não coexistam na prática 

separadamente. É quase impossível planejar situações-problema sem entender o 

conhecimento que a atividade instiga. Planejar exige do professor uma habilidade de 

variação e renovação, pois as situações-problema precisam manter-se surpreendentes e 

estimulantes, para que mobilizem os alunos e que sejam direcionadas para aprendizagens 

específicas.  

Para Perrenoud (1999), na abordagem por competências, o professor necessita 

de maior domínio do seu conteúdo e do conteúdo de disciplinas afins. Isto porque precisa 

verificar as reais aprendizagens, além de aproveitar os momentos para fazer ligações entre 

as áreas do conhecimento, não deixando escapar o objetivo principal, mesmo não 

abordado na ordem esperada.  

Suscitar o desejo de aprender é sempre um objetivo paralelo nas atividades 

propostas nas situações-problema. Mas mesmo com todo o trabalho do professor atento 

às competências anteriores, faz-se importante envolver o aluno numa reflexão sobre sua 

capacidade de autoavaliação. Segundo Perrenoud, o docente precisa estar atento ao 

negociar diversos tipos de regras com os alunos, favorecendo projetos pessoais dos 

estudantes. Precisa ainda, saber e querer envolver os alunos na avaliação de suas 

competências, explicitando e debatendo os objetivos e os critérios, favorecendo a 

avaliação mútua, os balanços de conhecimentos e a auto avaliação. Em outras palavras, 

Perrenoud trata da oportunidade de amadurecimento do estudante. 
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Para favorecer os projetos dos estudantes nos dias de hoje nos é imprescindível 

contemplar as tecnologias como uma ferramenta fortemente presente. Sobre isso, 

Perrenoud pensa que um trabalho conceitual bem feito deve ser essencial em torno das 

tecnologias, se quisermos estabelecer a natureza das competências a serem construídas 

na escola. Por outro lado, ainda segundo o autor, a antecipação tecnológica é fútil, quando 

fixada nas ferramentas do momento, as quais terão evoluído antes de os programas 

escolares as terem "digerido" (PERRENOUD, 1999, p. 83). Assim, Perrenoud se mostra 

adepto apenas ao uso de ferramentas tecnologias consagradas. 

Resumidamente, então, Perrenoud (1999) afirma que o docente deve ter grande 

domínio do seu conteúdo, planejando situações-problema que podem ser transportadas 

para o mundo real, mas atento a possíveis variações, mantendo-as surpreendentes e 

estimulantes para os alunos, que por sua vez, devem ser também envolvidos na avaliação 

de suas competências. Em meio a isso, as tecnologias consagradas devem se fazer 

presentes no processo. Desta forma, o autor amarra bem as competências que são 

necessárias, principalmente dentro da sala de aula. 

Partimos então para a obra de Freire, atentos aos pontos que envolvem as 

proposições levantadas por Perrenoud. Nossa primeira constatação é de que verbos 

burocráticos, como organizar, planejar, administrar e dirigir, junto das expressões 

situações-problema ou situações de aprendizagem não aparecem uma única vez. Não que 

Freire negue ou desconsidere as colocações postas por Perrenoud nestas primeira e 

segunda competências docente, nas quais tais termos são mais recorrentes, mas, de fato, 

como era de se esperar, os comenta de maneira menos tecnicista do que faz o primeiro 

autor.  

Primeiro, o que Perrenoud atenta sobre o professor necessitar de maior domínio 

do seu conteúdo e do conteúdo de disciplinas afins, Freire (1996) traduz e amplia o 

conceito, no termo Rigorosidade Metódica. Paulo Freire trata, com profundo rigor, de um 

dos pilares básicos da prática docente: o trabalho com o conhecimento. Segundo o autor, 

uma das tarefas primordiais para o educador democrático é trabalhar a rigorosidade 

metódica com que educandas/educandos devem se aproximar dos objetos do 

conhecimento. Ensinar não se limita ao “tratamento” superficial dado ao objeto ou 
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conteúdo, àquele discurso “bancário”70 meramente transferidor do perfil do objeto ou do 

conteúdo, mas, ao contrário, engloba a produção das condições em que aprender 

criticamente é possível. “E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores 

e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes” (FREIRE, 1996, p. 29). 

Dentro da perspectiva da rigorosidade metódica, Freire ainda destaca a 

impossibilidade de o professor mecanicamente memorizador vir a tornar-se um professor 

crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases 

e de ideias inertes do que um desafiador. Por fim, ainda revela a importância da “do-

discência” (docência-discência) e da pesquisa para os dois momentos do ciclo 

gnosiológico, quais sejam, “o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente 

e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 1996, 

p. 31). 

Embora Perrenoud tenha feito do conhecimento sua primeira competência, não 

bastava a ele que o professor apenas tivesse grande domínio do conteúdo de sua 

disciplina, como rigor conceitual. Segundo Perrenoud 

Conhecer os conteúdos a serem ensinados é a menor das coisas, quando 

se pretende instruir alguém. Porém, a verdadeira competência 

pedagógica não está aí; ela consiste, de um lado, em relacionar os 

conteúdos a objetivos e, de outro, a situações de aprendizagem 

(PERRENOUD, 2000, p. 26). 

Freire não só afirmava isto como também vai além. A práxis educativa freiriana 

é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. O embate dialético entre 

ação-reflexão presente nesse método favorece a uma mudança da consciência humana da 

estrutura social e a uma aproximação crítica, reflexiva da realidade estudada. A práxis é 

a pedagogia dos homens empenhados na luta por liberdade, uma pedagogia humanista e 

libertadora. 

“A práxis se constitui a razão nova da consciência oprimida e que a 

revolução, que inaugura o momento histórico desta razão, não pode 

 

70 Ver FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1968 
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encontrar viabilidade fora dos níveis de consciência oprimida” 

(FREIRE, 1987, p.53). 

Para Paulo Freire, os conhecimentos escolares e a realidade são concentrados 

e devem associar em uma dinâmica de conhecimentos que interferem nas relações, nos 

diálogos. Em outras palavras, devemos aprender com o mundo no qual falamos, ouvimos 

e ensinamos. 

Nenhuma formação de docente verdadeira pode fazer-se alheada de um 

lado, exercício da criatividade que implica a promoção da curiosidade 

ingênua a curiosidade epistemológica, e do outro sem conhecimento do 

valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou 

adivinhação (FREIRE, 1996, p. 26). 

Os docentes verdadeiros têm criatividade, curiosidade de ensinar os discentes 

nas práticas sociais, culturais que nos rodeiam, fazendo com que esses discentes adquiram 

seus conhecimentos na sociedade em que vivem e possam conhecer o mundo de acordo 

com a sua realidade. Os docentes alheados são aqueles que só têm o livro didático como 

a única ferramenta, não buscam refletir a realidade, por exemplo. Afinal, os discentes são 

capazes de expressar suas experiências de vida, nas quais carregam uma bagagem de 

conhecimentos que deve ser explorada pelo docente. É bem verdade que nesta fala, Freire 

e Perrenoud, cada um à sua maneira, possuem discursos alinhados. Perrenoud reforça esse 

pensamento quando diz:  

A escola não constrói a partir do zero, nem o aprendiz não é uma tábula 

rasa, uma mente vazia; ele sabe, ao contrário, “muitas coisas”, 

questionou-se e assimilou ou elaborou respostas que o satisfazem 

provisoriamente. Por causa disso, muitas vezes, o ensino choca-se de 

frente com as concepções dos aprendizes (PERRENOUD, 2000, p. 28) 

Sobre planejamento, Paulo Freire, não faz grandes considerações a não ser 

buscar direcionar a educação considerando o contexto nacional, regional, local e 

comunitário que o indivíduo está inserido. Oliveira (2007), compartilhando da mesma 

ideia, afirma que esse direcionamento busca sempre: 

Uma educação que, pelo processo dinâmico, possa ser criadora e 

libertadora do homem. Planejar uma educação que não limite, mas que 

liberte que conscientize e comprometa o homem diante do seu mundo. 

Este é o teor que se deve inserir em qualquer planejamento educacional 

(OLIVEIRA, 2007 p.27). 

Ao falar sobre planejamento docente, Paulo Freire dá grande importância ao 

tempo, o qual Perrenoud acaba por não incluir nas competências docentes que propõe. 
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Freire sugere o uso bem feito do tempo escolar, pois requer “tempo a aquisição e produção 

de conhecimento, o estímulo a uma prática educativa crítica, provocadora da curiosidade, 

da pergunta, do risco intelectual” (1991, p. 35). Além disso, para Freire o tempo é 

causador da autonomia e do amadurecimento. 

O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o filho assuma 

eticamente, responsavelmente, sua decisão, fundante de sua autonomia. 

Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se 

constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 

tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no 

sentido de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres 

escolares? Por que o melhor tempo para esta tarefa é sempre o dos pais? 

Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o 

direito que eles têm, como gente, de ir forjando sua própria autonomia? 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 

amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, 

ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 

processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. 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 (FREIRE, 1996, p. 67). 

Essa fala nos remete a dizer que o amadurecimento que Perrenoud espera na 

quarta competência indicada por ele ao propor envolver os alunos na avaliação de suas 

competências, é, em Freire, pensada a partir da autonomia do tempo. A reflexão sobre a 

autonomia do tempo é indispensável para ajudar o professor a ressignificar sua atividade 

docente a partir do seu planejamento até à sua prática em sala de aula. 

Por fim, neste primeiro agrupamento, nos falta verificar a visão sobre as 

tecnologias, de Freire. Ele então diz que: 

Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, 
nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para 

lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de 
estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das 

crianças e dos adolescentes das classes sociais chamadas favorecidas. 

Não foi por outra razão que, enquanto secretário de educação da cidade 

de São Paulo, fiz chegar à rede das escolas municipais o computador. 

Ninguém melhor do que meus netos e minhas netas para me falar de 

sua curiosidade instigada pelos computadores com os quais convivem. 

(FREIRE, 1996, p. 16). 

 De fato, na abordagem de Freire “Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a 

ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado” (FREIRE, 1996, p. 

16). Freire já se olhava com cuidado sobre as tecnologias em outras obras, como em 
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Educação e Mudança (FREIRE, 1979), quando afirma que a humanização e a tecnologia 

não são excludentes, por isso, um embate desnecessário:  

[...] humanismo e tecnologia não se excluem. Não percebem que o 

primeiro implica a segunda e vice-versa. Se o meu compromisso é 

realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de 

sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da 

tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por 

esta causa. Por isso também não posso reduzir o homem a um simples 

objeto da técnica, a um autômato manipulável [...] (FREIRE, 1979, p. 

11). 

Ainda segundo a visão freiriana, as tecnologias devem servir para humanizar o 

indivíduo e não o apartar de seus semelhantes. Neste ponto, Freire (1982) é resoluto ao 

observar que:  

[...] Não é possível à sociedade revolucionária atribuir à tecnologia as 

mesmas finalidades que lhe eram atribuídas pela sociedade anterior. 

Consequentemente, nelas varia, igualmente, a formação dos homens. 

Neste sentido, a formação técnica-científica não é antagônica à 

formação humanista dos homens, desde que a ciência e tecnologia, na 

sociedade revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação 

permanente, de sua humanização [...] (FREIRE, 1982, p. 186). 

Os apontamentos de Freire esclarecem para a existência de um sujeito que deve 

estar alinhado com o seu tempo, possuir um sentido de pertencimento ao vivê-lo 

plenamente e adequando-se às tecnologias vigentes. Freire, porém, pouco viveu o tempo 

da internet, pois faleceu em 02 de maio 1997, mas, como observado, a sua Pedagogia não 

excluía a tecnologia associada humanizadamente à Educação. Em diálogo com Sérgio 

Guimarães (1984) sobre o papel dos modernos meios de comunicação na educação, Freire 

disse: 

Tenho a impressão de que o melhor que posso dizer, no começo da 
minha reflexão em torno desse problema, é: uma das coisas mais 

lastimáveis para um ser humano é ele não pertencer a seu tempo. É se 
sentir, assim, um exilado de seu tempo” (FREIRE; GUIMARÃES, 

1987, p. 14).  

Streck (2010), refletindo sobre essa frase de Freire, observou que  

A questão que cabe é o que significa não ser um exilado de um tempo 

quando, além da televisão, temos amplo acesso à internet, quando as 

tecnologias digitais colocam à disposição formas de interação e 

instrumentos de informação inconcebíveis [...] (STRECK, 2010, p. 35). 
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No olhar sobre as tecnologias, Perrenoud se mostra adepto apenas ao uso de 

ferramentas tecnologias consagradas. Paulo Freire não faz nenhuma diferenciação, mas 

atenta sobre o seu uso com caráter humanizado, afinal as próprias teorias pedagógicas de 

Paulo Freire se tornam adequadas para tornar a tecnologia mais humanizada, 

compreensível e respeitadora do ritmo de aprendizado e desenvolvimento de cada 

participante.  

Baseados nos apontamentos relatados, montamos o Quadro 24 sobre o primeiro 

agrupamento de competências. 

Quadro 23 – Agrupamento 1: Perrenoud e Freire 

Primeiro grupo – Perrenoud (1999) Ressignificado por Freire (1996) 

1 - Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 

 

2 - Administrar a progressão das 

aprendizagens; 

 

4 - Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho; 

 

8 - Utilizar novas tecnologias; 

Ensinar aprendendo 

Rigorosidade Metódica 

Conhecimento num contexto real e 

significativo 

Autonomia sobre o Tempo 

Tecnologia humanizada 

 

Partindo agora para o segundo grupo de competências, coligamos outras três 

das Dez Novas Competências para Ensinar propostas por Perrenoud (2000, p. 14). Trata-

se da junção das competências três, cinco e sete, e estão ligadas ao trabalho do professor 

de gerenciar as relações interpessoais, presentes ou influentes, na sala de aula. 

Resumidamente, os tópicos esperam que o professor conceba e faça evoluir dispositivos 

de diferenciação, trabalhe em equipe (com professores e alunos) e envolva os pais dos 

estudantes. 

Em outras palavras, trabalhar com a heterogeneidade, oferecer 

acompanhamento adequado a alunos com grande dificuldade de aprendizagem e 
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desenvolver o trabalho em equipe; elaborar projetos em equipe com a turma e com outros 

professores, trocar experiências e colaborar com outras atividades promovidas pela 

escola; e por fim, conversar, promover reuniões frequentes e envolver as famílias na 

construção do saber dos estudantes. 

Respectivamente, as competências 3, 5 e 7, refletem ainda sobre: 

• Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; fornecer apoio 

integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades; 

desenvolver a cooperação entre os alunos fomentando atuações simples 

de ensino mútuo. 

• Elaborar um projeto em equipe; dirigir um grupo de trabalho, conduzir 

reuniões; formar e renovar uma equipe pedagógica; enfrentar e analisar 

em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais; 

administrar crises ou conflitos interpessoais. 

• Dirigir reuniões de informação e de debate; fazer entrevistas; envolver 

os pais na construção dos saberes. 

O ensino é, antes de tudo, um trabalho desenvolvido por pessoas e entre 

pessoas, significando, assim, uma atividade relacional. As duas primeiras competências 

desse grupo referem-se aos alunos. Perrenoud, ao tratar das relações interpessoais 

existentes na atuação docente, principalmente com os discentes, afirma que o ensino 

precisa considerar a experiência e conhecimento do aluno, utilizando sua cultura e seu 

meio como base do conhecimento.  

Ao promover isso, o docente deve estar atento a identificar a heterogeneidade 

no âmbito de uma turma e trabalhar de maneira individual cada estudante. Entretanto isso 

não significa que cada aluno, individualmente, tenha que ter um tratamento 

personalizado, pois isso é impossível numa sala de aula. O que quer dizer Perrenoud é 

que as situações-problema propiciadas, além de terem sentido precisam envolver e 

mobilizar os alunos, mostrando-se parte integrante e consciente da realidade daquele 

conjunto de alunos e se aproveite dos conhecimentos que estes já dominem.  

Não basta mostrar-se totalmente disponível para um aluno: é preciso também 

compreender o motivo de suas dificuldades de aprendizagem e saber como superá-las. 
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Para isso o autor ainda reflete sobre a importância de engajar os próprios estudantes em 

ações e contratos que promovam cooperação entre os alunos. A cooperação é uma 

competência que ultrapassa o trabalho em equipe e, se for bem administrada, pode 

contribuir muito com o trabalho do professor, trazer novas expectativas e resultados 

positivos, mas principalmente acolhimento. 

Outra importante questão tratada por Perrenoud é a autoridade. As pessoas que 

fazem parte do processo de ensino e aprendizagem devem ter cuidado para não abusar do 

poder, mesmo aqueles pequenos abusos como “palavras ofensivas, ingerência indevida 

no trabalho pessoal, perguntas indiscretas, julgamento global sobre uma pessoa ou sua 

família, prognóstico de reprovação, punições coletivas” (PERRENOUD, 1999, p. 151). 

Por fim, os pais são a figura central das relações na terceira competência. De 

fato, segundo Perrenoud (1999, p. 151), informar e envolver os pais é mais que uma 

palavra de ordem, é uma competência, porém os professores devem ter cuidado quando 

o assunto é relacionamento com os pais. “A competência dos professores consiste em 

aceitar os pais como eles são, em sua diversidade” (PERRENOUD, 1999, p. 151). 

Predominantemente, o autor revela algumas dicas sobre o trato com os 

responsáveis pelos estudantes, como “não tratar os pais como acusados, que só são 

chamados à escola quando algo de errado aconteceu” Perrenoud (1999, p. 152). Isso pode 

fazer com que os pais se sintam ofendidos e se tornem agressivos. Perrenoud ainda 

aconselha os docentes a “não gastar toda a sua energia para se defender, para afastar o 

outro, mas ao contrário, aceitar negociar, ouvir e compreender o que os pais têm a dizer 

sem abandonar suas convicções”. 

Freire, ao discursar sobre relações interpessoais, destaca que as relações devem 

ser dialógicas, havendo momento de fala e momento de escuta. 

No processo da fala e da escuta a disciplina do silêncio a ser assumida 

com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um “sine 

Qua” da comunicação dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que 

fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não 

só a necessidade de dizer a sua palavra que, é um direito, mas também 

o gosto pessoal, profundamente respeitável, de expressá-la. Quem tem 

o que dizer tem igualmente direito e deve dizê-lo. É preciso, porém, que 

quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou 

a única a ter o que dizer (FREIRE, 1996, p.116). 
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Além disso, o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto 

a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na história (FREIRE, 1996, p.136). Uma relação 

dialógica é caminho para conhecer a realidade do outro. Compreender a realidade é 

muitas vezes compreender os contextos, as histórias de vida de cada indivíduo. 

Nas práticas de ensino o educador busca do educando diversas experiências 

para desenvolver seu conhecimento e criatividade a fim de que possa planejar suas aulas 

considerando a experiência do educando, refletindo sobre algumas qualidades em suas 

relações, com a liberdade do educando para assumir sua própria responsabilidade de 

adquirir seus conhecimentos vividos na sociedade. Ao refletir sobre “o ensinar é uma 

especificidade humana” (1996, p. 36), Freire aponta que há várias possibilidades de 

crescimento, desenvolvendo as curiosidades, as qualidades dos professores na autoridade 

de se expressarem dando liberdade na relação com os alunos. 

O professor deve expressar sua experiência com segurança, no jeito de falar 

que expresse firmeza e faça o aluno senti-la. Se o professor sabe se expressar, os alunos 

irão aprender. Um professor, quando age com arrogância, prejudica os alunos em seus 

conhecimentos. Ele deve ter uma relação alegre, respeitando a liberdade dos alunos, 

favorecendo o desenvolvimento da ética e do caráter deles no espaço pedagógico, dessa 

forma estimulando a curiosidade e a autonomia. O ensinar exige liberdade e autoridade. 

O professor deve exercer autoridade humildemente sem constranger o aluno, dando 

liberdade para que ele seja um participante crítico, expondo sua curiosidade em sala de 

aula.  

É interessante observar como, de modo geral, os autoritários consideram, 

amiúde, o respeito indispensável à liberdade como expressão de incorrigível 

espontaneísmo e os licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima 

da autoridade. A posição mais difícil, indiscutivelmente autoritária sem liberdade é está 

sem aquela (FREIRE, 1996, p. 41).  

Por fim, sobre a competência Informar e Envolver os Pais de Perrenoud, Freire 

também se aprofunda nesta relação: 

O meu bom senso me adverte de que há algo a ser compreendido no 

comportamento de Pedrinho, silencioso, assustado, distante, temeroso, 
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escondendo-se de si mesmo. O bom senso me faz crer que o problema 

não está nos outros meninos, na sua inquietação, no seu alvoroço, na 

sua vitalidade. O meu bom senso não me diz o que é, mas deixa claro 

que há algo que precisa ser sabido. Esta é a tarefa da ciência que, sem 

o bom senso do cientista, pode se desviar e se perder. Não tenho dúvida 

do insucesso do cientista a quem falte a capacidade de adivinhar, o 

sentido da desconfiança, a abertura à dúvida, a inquietação de quem não 

se acha demasiado certo das certezas. Tenho pena e, às vezes, medo, do 

cientista demasiado seguro da segurança, senhor da verdade e que não 

suspeita sequer da historicidade do próprio saber. É o meu bom senso, 

em primeiro lugar, o que me deixa suspeitoso, no mínimo, de que não 

é possível à escola, se, na verdade, engajada na formação, de educandos 

educadores, alhear-se das condições sociais culturais, econômicas de 

seus alunos, de suas famílias, de seus vizinhos (FREIRE, 1996, p. 37). 

Mais que chamar as famílias para a responsabilidade da educação dos 

estudantes, é importante para o professor ter a sensibilidade de entender em que contexto 

familiar o aluno está inserido. As condições sociais, culturais, econômicas dos grupos 

familiares dos estudantes devem ser tratadas com respeito pelos docentes. A dignidade 

estudantil e sua identidade não serão respeitadas se não levarmos em consideração as 

condições em que eles vêm existindo, se não se reconhecer a importância dos 

"conhecimentos de experiência feitos" com que os estudantes chegam à escola (FREIRE, 

1996, p.37). 

Baseados nestes apontamentos, montamos o Quadro 25, sobre o segundo grupo 

de competências, e sua ressignificação na visão de Freire (1996). 

Quadro 24 – Agrupamento 2: Perrenoud e Freire  

Segundo grupo – Perrenoud (1999) 
Ressignificado por Freire 

(1996) 

3 - Conceber e fazer evoluir dispositivos 

de diferenciação; 

 

5 - Trabalhar em equipe; 

 

7 - Informar e envolver os pais; 

Relação dialógica  

Liberdade, autoridade e respeito 
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Por fim, o terceiro e último grupo de competências contempla as três restantes 

competências propostas por Perrenoud (2000, p. 14). Reúne as competências seis, nove e 

dez, que buscam promover no trabalho do professor a participação ativa de situações 

ético-administrativas da escola e uma reflexão sobre sua formação. Resumidamente, as 

três competências, juntas, versariam sobre a participação do professor, da administração 

escolar e seu enfrentamento dos deveres e dos dilemas éticos da profissão, administrando 

neste caminho a própria formação. 

A razão da presença da formação neste grupo pode não parecer evidente, 

portanto incluímos aqui um adendo sobre esta presença. Pela Figura 32, observamos um 

processo de transição de situações que pode ocorrer com o professor no exercício de seu 

trabalho. 

 

Figura 32 – Reflexão e formação em situações ético-administrativas da escola.  

A cada oportunidade em que o professor transita por situações administrativas 

e éticas da profissão, dentro do ambiente escolar, ele reflete e aprende, se envolvendo, se 

formando e se capacitando no saber que desenvolve a partir da situação vivida. Essa 

formação não se trata dos saberes disciplinares e curriculares formais, aprendidos nas 

formações iniciais, mas o saber da experiência, apresentado por Tardif (2014, p. 38), que 

enfatiza: 

Os docentes, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e 

no conhecimento de seu meio [...] os quais brotam da experiência e são 

por ela validados (TARDIF, 2014, p. 38). 
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Além disso, continuar em constante formação deve ser um compromisso ético 

para o professor. Para Freire (1996), o papel do professor deve se relacionar à qualidade 

e visão reflexiva e crítica da Educação, considerando que “[...] na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(FREIRE, 1996, p.18). 

 É com esse entendimento de inacabamento e de que o trabalho docente 

propicia uma significativa reflexão para e sobre a formação docente, e vice-versa, que 

nos baseamos para incluir a Formação docente como componente no terceiro 

agrupamento de competências criado a partir das competências de Perrenoud (2000).  

Posto isto, esse último agrupamento tem como capacidades principais 

propostas por Perrenoud (1999): elaborar e disseminar projetos ligados à instituição, além 

de incentivar os alunos a também participarem dessas atividades; lutar contra 

preconceitos e discriminações, prevenir a violência e desenvolver o senso de 

responsabilidade; estabelecer um programa pessoal de formação continuada e participar 

de grupos de debate com colegas de profissão. 

Respectivamente, as competências 6, 9 e 10, refletem ainda sobre: 

• Elaborar, negociar um projeto da instituição; administrar os recursos da 

escola; coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros; 

organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos 

alunos; competências para trabalhar em ciclos de aprendizagem. 

• Prevenir a violência na escola e fora dela; lutar contra os preconceitos 

e as discriminações sexuais, étnicas e sociais; participar da criação de 

regras de vida comum referentes à disciplina na escola, às sanções e à 

apreciação da conduta; analisar a relação pedagógica, a autoridade e a 

comunicação em aula; desenvolver o senso de responsabilidade, a 

solidariedade e o sentimento de justiça; dilemas e competências. 

• Saber explicitar as próprias práticas; estabelecer seu próprio balanço de 

competências e seu programa pessoal de formação contínua; negociar 

um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola, rede); 
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envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema 

educativo; acolher a formação dos colegas e participar dela; ser agente 

do sistema de formação continua. 

A participação da administração da escola é fundamental nos domínios das 

competências. É necessário, nesse sentido, elaborar e negociar um projeto da instituição, 

administrar os recursos da escola, saber coordenar e dirigir uma instituição de ensino com 

todos os seus parceiros, além de organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a 

participação dos alunos. A cobrança por uma participação efetiva na administração da 

escola é feita de maneira burocrática por Perrenoud.  

Quando trata de temas éticos vividos pelo professor, como preconceitos, 

violência, discriminações e noção de justiça, o autor explora mais a temática. Na tentativa 

de promover a não repetição de erros que professores anteriores cometeram, ou ainda 

cometem, Perrenoud aconselha os docentes a como agirem em casos de violência, 

preconceitos e discriminações. No primeiro caso, que trata da violência escolar, o autor 

cobra a importância de uma conduta de aproximação do professor com os alunos. 

A escola sabe que agora está condenada a negociar, a não usar mais a 

violência institucional sem se preocupar com as reações. Os professores 

dos estabelecimentos de alto risco não ignoram isso: hoje em dia, uma 

punição provoca represálias mais ou menos diretas. Se, para um 

professor, aplicar uma punição de duas horas retendo o aluno – mesmo 

que plenamente justificada – tem como preço pneus furados, a escalada 

da violência não é mais a solução. Importa, portanto, que a escola se 

torne, segundo a expressão de Ballion (1993), uma cidade a construir, 

na qual a ordem não está adquirida no momento em que se entra nela, 

mas deve ser permanentemente renegociada e conquistada 

(PERRENOUD, 1999, p. 146). 

Na sala de aula as leis convergem drasticamente sobre o aluno, mas essas leis 

são produzidas pelos professores sem a participação dos discentes. Para diminuir esse 

conflito, mostra-se a importância da participação do alunado nas regras, promovendo no 

docente uma competência de negociação.  

Quanto aos preconceitos e discriminações, é visto que a maior parte dos 

professores abre mão de um debate em sala quando surge tal situação, alegando falta de 

preparo ou a necessidade de evitar perder tempo com esse debate já que o conteúdo 

precisa ser terminado. O fato é que fazendo isso, os professores esquecem que a 
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problemática faz parte do seu ofício, e que por menor que seja o tempo restante, é 

importante abrir o debate.  

Se um jovem sai de uma escola obrigatória, persuadido de que as 

moças, os negros ou os mulçumanos são categorias inferiores, pouco 

importa que saiba gramática, álgebra ou uma língua estrangeira. A 

escola terá falhado drasticamente, porque nenhum dos professores que 

pode intervir em diversos estágios do curso terá considerado que isso 

era prioritário (PERRENOUD, 1999, p. 149). 

Ser professor é não poder dar desculpas de que esses problemas são resolvidos 

nos setores competentes da escola. O ambiente no qual o docente trabalha só poderá 

proporcionar um bom aprendizado, quando todos participam e ajudam a manter a ordem; 

caso contrário acontecimentos assim podem ser recorrentes. Apesar da cooperação ter de 

ser de todos, o desenvolvimento do senso de responsabilidade, a solidariedade e o 

sentimento de justiça é tarefa docente, em primeiro lugar, no exemplo dado por ele. 

A solidariedade e o senso de responsabilidade são estreitamente 

dependentes do sentimento de justiça. Não se pode ser solidário com 

aqueles que se julga infinitamente privilegiados e mobilizar-se em seu 

favor quando sua sorte muda. Ainda aqui, os princípios de formação 

disputam com as lógicas de ação. Até um professor indiferente ao 

desenvolvimento do sentimento de justiça fora da escola não pode 

ignorá-lo, porque seu trabalho cotidiano depende disto. Quando se 

pergunta aos alunos do mundo inteiro o que eles esperam dos 

professores, eles dizem grosso modo: um certo calor e senso de justiça. 

O preferido do professor [...] é uma figura abominada pelo universo 

escolar (PERRENOUD, 1999, p. 153). 

Por fim, segundo o texto de Perrenoud (1999), administrar sua própria 

formação contínua é uma coisa, administrar o sistema de formação contínua é outra. Este 

último esteve durante muito tempo na dependência das administrações escolares ou de 

centros de formação independentes, principalmente as universidades.  

A profissionalização do ofício de professor recruta parceiros entre os poderes 

organizadores da escola, dos centros independentes de formação e das associações 

profissionais de professores. “Seria importante que cada vez mais professores se 

sentissem responsáveis pela política de formação contínua e interviessem individual ou 

coletivamente nos processos de decisão” (PERRENOUD, 1999, p. 169) 

Outro motivo para fazer uma formação contínua de competência é que esta 

condiciona o desenvolvimento de todas as outras formações já adquiridas. Ainda segundo 
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o autor, depois da competência estabelecida, ela não fica por inércia, tem que ser 

praticada, mas, mais importante que a prática é saber administrar bem a sua escolha entre 

os diversos cursos.  

Concluídas as resumidas observações sobre estas competências, vamos agora 

à visão de Freire sobre envolvimento docente na administração escolar, ética e formação 

permanente do professor. 

A menção à administração escolar em Freire (1996) vem da passagem: 

Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 
responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever 

nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O 

respeito que devemos como professores aos educandos dificilmente se 

cumpre, se não somos tratados com dignidade e decência pela 

administração privada ou pública da educação (FREIRE, 1996, p. 59). 

Freire não se mostra preocupado na sua obra em buscar tipos de relacionamento 

com a administração escolar. Para o autor, é imprescindível apenas que exista respeito. 

Não é difícil observar, porém, que a fala anterior evidencia a forte conexão de Freire com 

a questão seguinte de que trataríamos, o compromisso ético do professor. 

É por isto que devo lutar sem cansaço. Lutar pelo direito que tenho de 

ser respeitado e pelo dever que tenho de reagir a que me destratem. 

Lutar pelo direito que você, que me lê, professora ou aluna, tem de ser 

você mesma e nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível, 

acinzentada e insossa que é a neutralidade. Que é mesmo a minha 

neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de 

esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça? "Lavar as 

mãos" em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por 

ele (FREIRE, 1996, p. 70). 

Bem verdade, Freire (1996), durante toda a obra apresenta os fundamentos de 

uma proposta pedagógica ancorada na ética universal do ser humano, entendida como 

absolutamente indispensável à convivência humana, centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade pessoal, bem como na necessária 

eticidade da prática educativa pautada na “autonomia do ser dos educandos”, a liberdade 

ou independência moral e intelectual, que caracteriza uma nova concepção de educação 

no desenvolvimento de saberes, virtudes ou qualidades necessárias à uma prática 

educativa especificamente humana, democrática, crítica e progressista.  
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Segundo as palavras do autor, a responsabilidade e posição rigorosamente ética 

são requeridas do educador em sua vivência prática, no exercício de sua tarefa docente, 

para obtenção de uma ação educativo-crítica e transformadora. Em outras palavras, 

também ditas pelo autor, ensinar exige estética e ética, corporalização das palavras pelo 

exemplo, o risco, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação 

(FREIRE, 1996, p. 35). 

Por fim, a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos é a temática central 

em torno do que gira o texto de Freire (1996). A ideia de formação permanente no 

pensamento de Freire é resultado do conceito da “condição de inacabamento do ser 

humano e consciência desse inacabamento”.  

Formar o professor não é um construto definido e definitivo, visto que o 

conceito de formação é polissêmico e, ao mesmo tempo, político e socialmente 

construído. Desta forma, não basta refletir sobre a prática pedagógica docente, é preciso 

refletir criticamente e de modo permanente.  

Este processo precisa estar apoiado em uma análise emancipatório-política, 

para que os professores em formação possam visualizar as operações de reflexão no seu 

contexto sócio-político-econômico-cultural mais amplo. Segundo Freire (2002), o 

homem é um ser inconcluso e deve ser consciente de sua inconclusão, por meio do 

movimento permanente de ser mais. 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 

posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 

permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 

da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao 

longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que 

vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A 

educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1997 p. 20). 

Baseados nestes apontamentos, montamos o Quadro 26, sobre o segundo grupo 

de competências, e sua ressignificação na visão de Freire (1996). 
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Quadro 25 – Agrupamento 3: Perrenoud e Freire 

Terceiro grupo – Perrenoud (1999) Ressignificado por Freire (1996) 

6 - Participar da administração escolar; 

9 - Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão; 

10 - Administrar a própria formação 

Projeto Político 

Reflexão e Formação 

 

Na tentativa de verificar alguma competência que Freire considere importante 

e que não tenha aparecido nas competências listadas de Perrenoud, consultamos 

Vasconcellos (2007). O autor desenvolveu uma reflexão sobre a competência docente na 

perspectiva freiriana e destacou alguns eixos temáticos que considerou particularmente 

significativos na obra de Freire (1996), são eles: educação, conhecimento, liberdade, 

projeto/política, formação e amor (VASCONCELLOS, 2007, p. 66). De fato, 

encontramos uma: a amorosidade. 

Muito presente na obra de Freire, a amorosidade está sempre assídua em vários 

capítulos. Ao tratar da competência técnico-científica e o rigor de que o professor não 

deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho, Freire destaca ainda não ser tudo 

isso  incompatível com a amorosidade necessária às relações educativas (1996, p. 4).  

É na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta 

que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto 

sujeitos sócios-históricos-culturais do ato de conhecer, é que ele pode 

falar do respeito à dignidade e autonomia do educando (FREIRE, 1996, 

p. 4). 

Ainda: 

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como 

amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela 

alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, 

persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a 

esperança, abertura à justiça, não é possível a prática pedagógico-

progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica (FREIRE, 

1996, p. 75). 
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Trazendo a amorosidade junto dos outros quadros montados neste percurso, 

temos então o quadro final das (curiosamente 10) competências docentes para ensinar, 

em Perrenoud (1999) e Freire (1996). Como mostra o quadro 27. 

Quadro 26 – Agrupamento Final: Perrenoud por Freire  

Grupos de análise baseados em 

Perrenoud (1999) 
Perrenoud por Freire 

1 – Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem 

2 – Administrar a progressão das aprendizagens; 

4 – Envolver os alunos em suas aprendizagens e 

em seu trabalho; 

8 – Utilizar novas tecnologias; 

1. Ensinar aprendendo 

2. Rigorosidade Metódica 

3. Conhecimento num contexto real 

e significativo 

4. Autonomia sobre o Tempo 

5. Tecnologia humanizada 

3 – Conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação; 

5 – Trabalhar em equipe; 

7 – Informar e envolver os pais; 

6. Relação dialógica  

7. Liberdade, autoridade e respeito 

6 – Participar da administração escolar; 

9 – Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão; 

10 – Administrar a própria formação. 

8. Projeto Político  

9. Reflexão e Formação  

10. Amorosidade  

 

A partir de agora, a práxis educativa freiriana, reflexão e ação dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo, dará a direção para esta tese por meio das 

ressignificadas competências docentes de Perrenoud.  
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O embate dialético entre ação-reflexão presente neste método favorece a uma 

mudança da consciência humana da estrutura social e a uma aproximação crítica, 

reflexiva da realidade estudada. A práxis é a pedagogia dos homens empenhados na luta 

por liberdade, uma pedagogia humanista e libertadora. 

“A práxis se constitui a razão nova da consciência oprimida e que a 

revolução, que inaugura o momento histórico desta razão, não pode 

encontrar viabilidade fora dos níveis de consciência oprimida” 

(FREIRE, 1987, p.53). 

Tendo segurança nas ressignificadas 10 (dez) competências para ensinar, 

partimos para entender o que seria repensá-las num ambiente maker. 

 

4.2 As competências necessárias à prática educativa maker 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta 

dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por 

mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve 

para isso: para que eu não deixe de caminhar.” (BIRRI, 1986 apud 

GALEANO, 1993, p. 230).  

Isso aqui (Fab Lab) é muito bonito, muito interessante! Mas cá entre 

nós, é utopia pura. Quando que teremos algo assim nas escolas? 

Trabalho na minha (escola) tem quase vinte anos e vejo todo ano uns 

professores novos lá, que trazem quinhentos projetos pra trabalhar com 

os alunos. Um mês depois tão todos desesperados. Os alunos abraçam 

no início, mas essa meninada não quer nada não... Enrolam o professor 

e depois nem dão bola. [...] Eu tento ajudar! Concentre-se no básico, 

mano! Eu digo. (NC sobre professor não identificado na pesquisa). 

A posição do professor que não quer exercer a mudança, o abraço ao que é 

novo, é tão legítima quanto daquele que a busca. Porém, devemos perceber a razão dessa 

resistência ou abertura. A desistência de assumir uma nova estratégia pode passar pelo 

juízo do professor de achar que a mudança em seus hábitos ou métodos não acarretará 

melhoria na sua profissão ou na ação de sua tarefa, e consideramos essa uma decisão de 

autoridade, que indica que o professor conhece a mudança, mas decide por não fazê-la.  

Em contrapartida, a resistência à mudança simplesmente por uma negativa à 

possibilidade de possível desconforto, gerado pelo afastamento da comodidade, acarreta 

a nosso ver, numa decisão errônea, em que o único ponto analisado para a mudança foi o 

receio daquele que a praticaria.  
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De maneira análoga, aquele professor que vive em processo de se inventar a 

partir do que é novo, quando o faz de maneira não reflexiva é tão perigoso quanto o 

primeiro caso. Em poucas palavras, entendemos que a escolha deva ser consciente e 

estruturada numa análise, pelo menos, embasada.  

Assim, as mudanças dependem diretamente das escolhas do docente, que por 

sua vez estão ligadas aos saberes e competências adquiridas na formação profissional e 

pessoal do professor, já que são essas habilidades e saberes que dão suporte à escolha.  

Nesse sentido, para tratar de competências que podem ajudar professores a 

tomar escolhas conscientes, partimos para entender quais seriam as competências 

docentes necessárias para ensinar num ambiente maker. Para isso, propomos um exercício 

parecido com o que fizemos no subitem anterior. 

Primeiro cabe escolher um ponto de partida do que seriam as habilidades 

básicas para um maker, ou seja, quais seriam as competências maker? A partir daí, 

observamos se tais competências se encaixam na Educação, para, só então, examinar se 

existe uma congruência entre as competências docentes (que acabamos de discutir no 

subitem anterior) e as habilidades Makers. Desta comparação, podemos projetar ajustes 

e formularmos um conjunto de competências necessárias à prática educativa maker.  

Iniciamos tomando como habilidades necessárias ao profissional Maker: os 

princípios Makers, definidos pelo Manifesto Maker.  

Relembrando: Make (Faça); Share (Compartilhe); Give (Presenteie); Learn 

(Aprenda); Tool Up (Equipe-se); Play (Divirta-se); Participate (Participe); Support 

(Apoie); Change (Mude). Adicionaremos a estes princípios outro que está crescente na 

comunidade maker: Make Mistakes (Permita-se errar). 

O Quadro 28 mostra os princípios da Cultura Maker dispostos nos quatro 

pilares da educação, Delors (1999), também já mencionados nesta pesquisa. 
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Quadro 27 – Competências educacionais e princípios Maker 

Competência 

cognitiva 

(Aprender a 

Conhecer) 

Competência 

produtiva 

(Aprender a Fazer) 

Competência social 

(Aprender a 

Conviver) 

Competência 

pessoal 

(Aprender a Ser) 

Aprenda Faça Apoie Divirta-se 

Equipe-se Mude Presenteie Participe 

- Permita-se errar Compartilhe - 
 

A princípio, ao falarmos da competência cognitiva, “Aprender a Conhecer”, 

em que o foco é sobre as informações serem devidamente entendidas, assimiladas, 

compreendidas, observamos uma vinculação coerente com os princípios makers, 

aprender e equipar-se.  

A educação busca que o aprendizado seja o mais crítico possível, 

desenvolvendo o que Freire (1996) chama de curiosidade epistemológica, sem a qual não 

alcançamos o conhecimento cabal do objeto. De acordo com Paulo Freire (1996), a 

curiosidade epistemológica é estabelecida pelo exercício crítico da capacidade de 

aprender. É a curiosidade que se torna metodicamente rigorosa e, se opõe à curiosidade 

ingênua que caracteriza o senso comum. 

No universo maker não é segredo que a curiosidade torna o aprendizado mais 

eficaz e agradável. Alunos curiosos não só fazem perguntas, mas também procuram 

ativamente as respostas. Num espaço maker estas respostas muitas vezes não são 

verbalizadas, mas tocadas. 

Quando as crianças, sentadas em roda, ouviam a história que as 

pedagogas liam, uma serra tico-tico era utilizada. A ação do maker não 

fazia muito barulho, mas era suficiente para chamar a atenção de 

algumas crianças. [...] Uma delas, perto de mim, se vira para outra e 

pergunta porque tá saindo pó da madeira. A reação desta segunda 

criança foi se levantar, ir até um pedaço de madeira que estava no chão, 

segurar o objeto e passar o dedo na parte suja de pó. Ficou por ali uns 

poucos segundos, fazendo o movimento como quem esfrega uma 

lâmpada mágica. Colocou de volta o pedaço de madeira, se sentou no 

lugar e respondeu o colega: É porque madeira é giz. (provavelmente 
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lembrando-se do pó que o giz de lousa solta quando aplicado no 

quadro). (NC sobre Atividade Brinquedoteca71, maio/2016) 

Apesar de não estar correta, a curiosa criança partiu para uma jornada de 

investigação a partir de um problema (curiosidade) levantado pelo colega. Entra aqui a 

importante ação no universo maker de “experiênciar” (ou experimentar). A curiosidade 

no espaço maker, muitas vezes, não faz com que o aluno pergunte, mas que ele 

“experencie”.  

Foi a partir da curiosidade dos alunos que viram um Videogame 

Arcade, daqueles antigos de fliperama, num site sobre coisas makers é 

que passamos a pensar este projeto. [...] A curiosidade deles os levou a 

desmontar o computador velho de um deles e usar quase tudo aqui na 

construção do nosso Arcade. [...] A vontade de ver a coisa funcionar 

levava eles a estarem na frente da programação que tínhamos feito. A 

gente nem sabia que dúvidas eles tinham por que eles conversavam 

entre eles e a gente interferia pouco. Até linguagem de programação em 

bloco eles aprenderam, pra instalar os jogos. E foram persistentes, 

foram por conta própria. 

(E-TL26 FL-SP, agosto/2017) 

Num processo de “remixagem” do computador, transformando-o num Arcade, 

a curiosidade fez com que dificuldades fossem transpostas e solucionadas pelas ações em 

conjunto dos estudantes que encabeçaram o projeto. Papert (1980), em seu livro 

Mindstorms, já havia observado como a programação usando a linguagem Logo pode 

estimular o que ele chamou de “Powerful ideas” e “Procedural knowledge”. Para o autor, 

os computadores deveriam ser utilizados para que as pessoas pudessem “pensar com” as 

máquinas e “pensar sobre” o próprio pensar. Inclusive, o termo “pensamento 

computacional” já havia sido mencionado por Papert, em seu livro The Children Machine 

(1992, p. 184). 

O processo de conhecer ainda acarreta aceitar o objeto conhecimento, traz o 

aprendizado como tarefa embutida no exercício desse conhecimento, que acaba se 

tornando um processo que pode deflagrar em quem aprende uma curiosidade que faz 

buscar cada vez mais informações sobre o objeto, a tal ponto que se torna mestre no 

objeto, com o poder inclusive de manuseá-lo a seu critério.  

 

71 Ver Apêndice J. 
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Nas suas investigações, Piaget identificou três tipos de conhecimentos que um 

indivíduo constrói: conhecimento físico (construído pela ação direta do sujeito sobre o 

objeto), conhecimento lógico-matemático (fruto da reflexão sobre as informações 

coletadas no nível prático, gerando a conceituação), e conhecimento social-arbitrário 

(construído na interação com outras pessoas na sociedade) – (MATUI, 1995).  

No entanto, é o desenvolvimento dos conceitos lógico-matemáticos que tem 

recebido a maior atenção dos processos de ensino e de aprendizagem uma vez que estes 

conceitos dependem de muita abstração e seu desenvolvimento deve ser auxiliado por 

educadores. Nesse sentido, as atividades maker também podem explorar 

significativamente os outros tipos de conhecimento apontados por Piaget. 

Nesta competência cognitiva, o conceito de engenhoca também é muito 

presente. Ao falarmos de Maker, por mais que nos seja imediatamente enraizada nos 

pensamentos a ideia de maquinários tecnológicos avançados, o princípio equipar-se diz 

respeito a usar a ferramenta certa para o que se pretende realizar ou construir. Neste 

sentido, a engenhoca é a grande ferramenta maker. Parafusos, pregadores de roupa, 

elásticos, pedaços de madeira, canos e muitas outras coisas. Engenhoca engloba quaisquer 

materiais que, ressignificados, ganham um novo objetivo.  

A gente trouxe várias sucatas pra escola que acabou juntando com mais 

um monte de coisa que tem aqui. Caixa de leite, garrafa de refrigerante, 

tampas de todos os tamanhos, pregadores, laços e retalhos, copinhos de 

iogurte. Tudo o que você possa imaginar numa escola de educação 

infantil. Daí, falei: construam o carro que vocês quiserem, e me diga o 

que ele faz! [...] Vinham carros que voam, clássicos, até carros com 

elevadores que iam até o céu. As engenhocas liberaram a criatividade 

das crianças. Elas experimentaram de tudo na construção dos carros. 

Usavam o conhecimento que tinham de veículos e ressignificavam os 

objetos que ali estavam, pensando eles numa outra finalidade. (E-P01 

EI-SP, agosto/2017) 

Na segunda competência cognitiva, “Aprender a Fazer”, depositamos os 

princípios makers Faça, Mude e Permita-se errar. Por meio das atividades Maker, o 

aluno desenvolve o seu conhecimento teórico na prática. A metodologia maker, neste 

sentido, é traçada como um processo de prototipagem, que, geralmente segue os passos: 

planejar – prototipar – modificar – fabricar.  

No fundo, a prototipagem nada mais é que um processo construcionista 

inspirado na Espiral da aprendizagem. Valente (2005) aponta que no construcionismo é 
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fundamental que o aprendiz produza algo que possa ser avaliado, em relação às ideias 

primárias e à proposta do problema. Para tanto, acontecem algumas etapas que fazem 

parte do processo de aprendizagem construcionista. Para explicar esse processo, Valente 

apresentou a espiral de aprendizagem que é composto pelas seguintes ações: Descrição, 

execução, reflexão e depuração, como mostra a Figura 33. 

Essas ações inicialmente foram apresentadas como etapas de um ciclo e 

consistem em descrever a aprendizagem como em uma linguagem da programação, 

composta por executar a tarefa, refletir sobre o que foi executado e depurar o que for 

necessário.  

 

Figura 33 – Espiral da aprendizagem que acontece na interação aprendiz-TIC.  

Fonte: Valente 2005 

A engrenagem que faz com que esta espiral esteja em movimento é um item 

bastante recusado na educação, o erro. Os "erros" dos estudantes não podem ser 

desprezados, pois são reflexos da construção do conhecimento, do que o aluno está 

apreendendo e revelam o nível de estruturação em que o aluno e a aluna estão operando. 

O erro precisa levar à reflexão! Pode-se acreditar que quanto mais os alunos mexem no 

experimento, mais eles aprendem. Blikstein explica que não é bem assim.  “É comum, 

quando o experimento não funciona, o aluno querer desfazer tudo e começar do zero. O 

professor deve orientá-lo a identificar o que não está funcionando e atacar esse problema 

em específico. Isso exige reflexão”, orienta. Portanto, cabe ao professor instrumentalizar-

se no sentido de fazer uso dos erros como materiais para a construção do conhecimento, 
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instigando nos alunos a capacidade de resiliência, ou seja, recobrar-se facilmente frente 

ao erro e se adaptar às mudanças a partir dele. 

“Aprender a Conviver” trata da Competência Social, aquela pela qual o aluno 

desenvolve habilidades sociais com seu entorno de forma interativa. Não por acaso, 

dispomos nesta competência os princípios maker: Apoie, Presenteie e Compartilhe. 

O aluno aplica seus conhecimentos prévios de maneira colaborativa, assim 

aprendendo de maneira prazerosa como viver em sociedade, respeitando opiniões sendo 

elas semelhantes ou diferentes. Exercitando o ato de colaboração dentro da sala de aula, 

o aluno aprende a respeitar diversidades de opiniões, assim formando um aluno que 

respeita as diferenças individuais e também formando um aprendiz mais social.  

Na prática maker, numa pedagogia crítica, o aluno é conduzido ao aprendizado 

da sua autonomia, por isso há originalidade e equilíbrio na relação educador e educando. 

Aqui, ambos são vistos como sujeitos do ato de conhecimento, que podem reconstruir 

criticamente o saber, numa proposta de educação dialética e dialógica, no contexto 

histórico, cultural, social e político no qual se inserem. 

Segundo Rodríguez e Domínguez (2017), a educação é um vínculo de 

transmissão de cultura, interagindo de maneira conjunta, uma vez que cada pessoa nasce 

e se desenvolve em um determinado contexto e que nas interações sociais propagam, 

desenvolvem e constroem a identidade cultural. Neste cenário o ambiente escolar é um 

promissor espaço onde se estabelecem as relações sociais. Para as autoras, cultura é: 

[...] a aprendizagem de regras e normas que os seres humanos vão 

construindo ao longo de sua história, através de seu modo de vida e 

costumes, como membros do mesmo grupo, desenvolvendo o processo 

de socialização em suas diferentes manifestações. Nesse sentido, 
cultura é algo dinâmico que está constantemente mudando e se 

adaptando às pessoas e ao momento social no que se desenvolve 

(RODRÍGUEZ; DOMÍNGUEZ, 2017, p. 3). 

Assim sendo, Rodríguez e Domínguez (2017, p. 5) apresentam que “valores 

como inclusão, aceitação, compromisso e envolvimento pessoal, acolhimento, diálogo e 

comunicação, dinamismo, colaboração e cooperação” devem estar presentes em favor da 

educação deste século, como apregoa a UNESCO em seus quatro pilares para a educação 

do século XXI. Neste sentido, a cultura maker pode ser uma aliada já que promove a 
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comunicação, colaboração e cocriação nesses espaços. Também enriquece a cultura 

quando ambienta em um mesmo local, profissionais de setores diversos, promovendo 

articulação, mobilização, trabalho em rede e a promoção de uma cultura para além dos 

muros da escola. 

Por fim, temos a Competência Pessoal, ou, “Aprender a Ser”. Na cultura 

Maker, os princípios “divirta-se” e “participe” são fundamentais na constituição do 

sujeito que faz. Eles libertam o aluno para desenvolver sua curiosidade, criatividade, 

pensamento crítico, promovendo sua autonomia, trazendo um protagonismo para si sem 

que ele seja o único protagonista. As amarras libertadas no convite a participar e se sentir 

pertencente a um universo tão tecnológico, divertindo-se neste processo, convida o 

sujeito, principalmente aquele das classes populares, a se reinventar e optar por novos 

gostos, que em tempos globais, extrapolam as posições no espaço social e daquilo que 

está enraizado. 

Aqui no Tiradentes, tem uma questão muito forte. Todo dia, alguém que 

vem visitar aqui com filho, por exemplo, se o filho tá chegando perto 

da impressora 3D, escuta “Olha, não mexe não que vai quebrar” / “Olha, 

não mexe no computador não que vai quebrar”. Isso é muito: “Isso não 

é pra você!”, entendeu? [...] Por que que não pode mexer? Pode mexer, 

pode meter a mão. Se quebrar, concerta, se quebrar, ajuda a concertar. 

(E-T28 FL-SP, junho/2017) 

O gosto, expressada na vontade do filho pela tecnologia, de tocar a impressora 

3D, é entendido em Bourdieu (1983, p. 83) como propensão e aptidão à apropriação 

(material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas 

classificadas e classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo de 

vida. No exemplo, o gosto pela tecnologia foi interrompido pelo que está enraizado na 

sua posição no espaço social. “Às diferentes posições no espaço social correspondem 

estilos de vida, sistemas de desvios diferenciais que são a retradução simbólica de 

diferenças objetivamente inscritas nas condições de existência” (BOURDIEU, 1983, p. 

82). 

As condições de existência, como a posição dentro da estrutura econômica e os 

grupos aos quais o sujeito se relaciona, são como modelos que, de certa forma, definem 

os estilos de vida (ou seja, as práticas e as propriedades) de uma dada posição social que 

é ocupada por um dado agente social. Pierre Bourdieu não trata de sujeitos, mas de 
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agentes sociais, ou seja, de um agente que transforma o mundo cotidianamente pela 

prática. Bourdieu (1983) classificaria o relato do técnico como chamada à ordem ("não é 

para pessoas como nós"), em que: 

se enuncia o princípio de conformidade, única norma mais ou menos 

explícita do gosto popular, e que visa encorajar as escolhas "modestas" 

em todo caso impostas pelas condições objetivas, elas próprias 

encerram uma ameaça contra a ambição de identificar-se com outros 

grupos, de se distinguir, portanto, e se distanciar do grupo; pretensão 

particularmente condenada nos homens, todo refinamento em matéria 

de linguagem ou de vestuário sendo imediatamente percebido não 

somente como um sinal de aburguesamento mas também, 

inseparavelmente, como o indício de disposições efeminadas 

(BOURDIEU, 1983, p. 89).  

Analogamente, no caso ocorrido no Fab Lab, além da repreensão da mãe, 

estimulada possivelmente pelo medo de o filho provocar um acidente que gerasse danos 

materiais a ela, o menino ainda poderia, ao contar para um grupo de amigos do bairro de 

condições sociais idênticas, ser chamado de arrogante por ter uma pretensão 

particularmente condenada no grupo.  

É importante, então, entender e promover a atitude mostrada pelo técnico, que 

imediatamente respondeu à mãe do garoto. 

A importância que eu vejo do Fab Lab público, é apresentar tecnologia 

pra quem provavelmente não ia conhecer ela até ela estar no mercado, 

dominando, e etc. A tecnologia chega, é amplamente dominada por 

quem tem grana, né?! E depois ela vai a conta-gotas chegando pro 

pessoal de baixa renda. O pessoal vai sendo apresentado às tecnologias 

conforme a necessidade do mercado. Então não é inovação, não há nada 

disso. [...] 

(E-T30 FL-SP, fevereiro/2017) 

Por outro lado, há de se ter consciência de que cada ser tem seu ritmo e nível 

de proximidade com as tecnologias, e que forçar gostos, principalmente direcionados à 

tecnologia, pode desencadear uma rejeição por parte do pressionado. 
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Figura 34 – Perspectivas de Ensino Aprendizagem com Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação no Século XXI. Fonte: Fonseca e Moura (2018) 

 

Na Figura 34, o círculo maior indica as Tecnologias, enquanto os círculos 

menores representam as pessoas (ou até instituições), portanto, as linhas que ligam os 

diversos círculos representam a proximidade, intimidade, das pessoas com as 

Tecnologias. Tal proximidade refere-se ao conhecimento/uso efetivo das tecnologias. 

Obviamente, quanto mais próximo ao círculo central, mais próximo de um conhecimento 

“pleno” das diferentes tecnologias. Dificilmente um indivíduo consiga se tornar mestre 

em todas as tecnologias existentes, assim, a existência de uma linha que o distancia desta 

utopia é sempre presente. Como não possuímos todos as mesmas habilidades para o uso 

efetivo das tecnologias, existem diferentes distâncias entre esta e as pessoas. Porém, sobre 

a condição do inacabamento e da liberdade, (FREIRE, 1996) nos mostra que ao 

aprendermos por meio da experimentação, interagindo com as tecnologias, estamos o 

tempo todo nos adaptando a elas e, consequentemente, diminuindo a distância da linha da 

figura. 
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Buscamos verificar se os princípios makers se alinham aos Pilares da 

Educação. No processo desta investigação e de sua afirmação, observamos que diversos 

pesquisadores têm tratado de competências docentes na sua atuação com uma atividade 

maker, mesmo não chamando suas notas de competências. Em virtude deste cenário, faz-

se importante verificar que competências se reproduzem. Provavelmente, estas não 

podem faltar na concepção de competências necessárias para o trabalho do docente 

maker. 

Quase todos os pesquisadores que vêm estudando o movimento maker para a 

educação tem feito uso da teoria que Papert denominou construcionismo (PAPERT, 

1986), baseada no Construtivismo72 de Piaget (1896-1980). O construcionismo promove 

a abordagem pela qual o aprendiz constrói conhecimento quando ele produz um objeto 

de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência ou um programa de 

computador. Papert enfatizava a aprendizagem por intermédio do hands on (mão na 

massa) e o heads in (imersão mental) pelo fato de o aprendiz estar envolvido na 

construção de algo do seu interesse. 

Blikstein e Valente (2019) comentam que a crença no desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas cada vez mais complexos e multidisciplinares 

aproxima o construcionismo de Papert com o movimento atual de cultura maker, 

buscando levar o protagonismo e inovação tecnológica para os espaços de aprendizagem. 

Não por acaso vemos surgir vários pesquisadores com competências bem fundamentadas 

do trabalho docente com tecnologia (BLIKSTEIN, 2016; VALENTE, 2014; RESNICK, 

2016; GRIZZLE; CALVO, 2013; LEE, 2013; FERRARI, 2013). 

Como uma síntese de suas experiências na implementação da cultura maker no 

ambiente educacional, Blikstein (2016) criou uma lista de boas práticas que denominou 

“The Ultimate Construction Kit” (2013). Nela, ele organiza as cinco principais práticas 

que devem ser evitadas ou valorizadas quando se tenta aplicar esta metodologia. 

 

72 Construtivismo semeia a ideia de que o conhecimento não é dado, mas é constituído pela interação do 

Indivíduo com o ambiente físico e social, em virtude de sua ação na bagagem hereditária ou no meio 

ambiente. (FOSSILE, 2010; MAGALHÃES, 2007; MIRANDA; SENRA, 2012; NUNES, 1990; PICOLLI; 

CAMINI, 2013). 
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1. A síndrome do chaveirinho: O aluno faz o download de um arquivo da internet, 

que pode ser um chaveiro ou um personagem de desenho animado, imprime na 

impressora 3D e leva para casa, ou seja, houve uma atividade, mas sem reflexão. 

2. O envolvimento gerado pela superação dos problemas a chance de trabalhar 

livremente em um projeto, com possibilidades de múltiplos ciclos de redesign e 

tempo suficiente para desenvolver trabalhos complexos e de longo prazo trazem 

ao estudante uma experiência que dificilmente pode ser experimentada em sala de 

aula. Enquanto no ambiente educacional convencional o ato de falhar é sinônimo 

de tirar notas baixas, nestes espaços é relacionado ao aprendizado e à melhoria 

contínua. Aprender com os erros e trabalhar para superá-los, além de aperfeiçoar 

o projeto, cria no aprendiz uma experiência de envolvimento extremo e a sensação 

de desenvolvimento pessoal. 

3. Projetos altamente interdisciplinares A educação convencional separa o 

conhecimento em “caixas” para que seja facilitada a sua exposição e estudo. No 

ambiente maker, esses limites artificiais tendem a ser permeados pelos projetos 

que podem trabalhar simultaneamente as mais diversas áreas do saber. Projetos 

como o piano de válvulas, pebolim humano ou a criação de fliperama 

(COUTINHO, 2017) nem sequer podem ser enquadrados em uma disciplina 

específica. Os educadores, contudo, podem referenciá-los aos assuntos 

curriculares, criando conexões com suas disciplinas e situando o estudante no 

contexto da matéria. 

4. Aprendizado contextualizado em STEM: O termo STEM, que significa 

Science, Technology, Engineering and Math, representa um método para envolver 

nos estudos soluções de problemas reais que estejam relacionados com essas 

temáticas de forma contextualizada. Conceitos teóricos de física, por exemplo, 

são mais fáceis de serem compreendidos quando observados em um projeto 

manual. Indo mais a fundo, pode-se aprender matemática em estudos de outras 

áreas, como projetando uma maquete de um terreno na disciplina de geografia. 

5. Valorização Intelectual  de práticas familiares: no método de educação 

tradicional o professor é colocado à frente da turma para que ensine seus 

conhecimentos aos alunos, sem considerar porém que os estudantes já possuem 

uma "bagagem" quando entram na sala de aula e ignorando o conhecimento que 

eles adquirem na sua vivência fora da escola, principalmente no âmbito familiar. 



 224 

A falta de relação com as experiências de vida dos estudantes dificulta o 

entendimento do conteúdo. Em um espaço maker eles têm a oportunidade de 

conquistar novas habilidades, considerando seus conhecimentos preexistentes. 

Um aprendiz que entenda de artesanato ou construção por exemplo, pode fazer 

uso disso em seus projetos e contextualizar com os outros campos do 

conhecimento. 

Nesse sentido, o autor 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). 

 O pesquisador Mitchel Resnick (2016), junto de seu grupo de pesquisa, o 

Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab, que tem desenvolvido novas tecnologias, 

atividades e estratégias para envolver os jovens em experiências de aprendizagem 

criativa, também criou uma lista de indicadores do trabalho educativo em espaços 

criativos. A abordagem é baseada em quatro elementos fundamentais, que chamam de 

"Quatro P’s da Aprendizagem Criativa": 

• Projects - Projetos. Aprendemos melhor quando trabalhamos 

ativamente em projetos significativos, criando novas ideias, 

desenvolvendo protótipos e refinando o trabalho por meio da repetição; 

• Peers - Parcerias. O aprendizado prospera quando é feito como uma 

atividade social, com pessoas compartilhando ideias, colaborando em 

projetos e ajudando no trabalho umas das outras; 

• Passion - Paixão. Quando as pessoas trabalham em projetos pelos quais 

têm interesse, elas trabalham por mais tempo e se esforçam mais, 

persistem diante dos desafios e aprendem mais nesse processo; 
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• Play - Pensar brincando. Aprender envolve experiências divertidas, 

ou seja, testar coisas novas, manipular diferentes materiais, testar 

limites, assumir riscos, repetir algo várias vezes. 

Valente (2019), em estudo recente, mapeou diferentes grupos de pesquisa e 

educadores que têm trabalhado nas concepções sobre letramento digital, pensamento 

computacional e do estudo de competências digitais. Os resultados das pesquisas e 

trabalhos sendo realizados sobre o pensamento computacional e as diferentes 

modalidades de letramento têm permitido o acúmulo substancial de informação sobre 

como as tecnologias digitais e sobre como as mídias podem ser implantadas na educação 

(p. 157). Neste estudo de Valente (APUD, Lee, 2013), houve a análise de diferentes 

teorias e propostas sobre o letramento digital e midiático, em que foram identificadas 12 

competências essenciais, denominadas “Competências do Século XXI”, em termos das 

seguintes categorias:  

1. Competências conceituais (modos de pensar): competências conectivistas, 

pensamento inovador e resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento 

reflexivo e pensamento positivo;  

2. Competências práticas (formas de lidar com informação no trabalho e na vida): 

letramento informacional e midiático (MIL em inglês) e habilidades de 

aprendizagem;  

3. Competências humanas (formas de interagir com as pessoas): habilidades de redes 

sociais e colaboração virtual, autogerenciamento, consciência humanística, 

cidadania digital e habilidade de interação transcultural. 

Valente ainda aponta um estudo mais recentemente, de 2016, em que a Joint 

Research Centre da Comunidade Europeia publicou o DigComp 2.0 (DigComp 2.0: The 

Digital Competence Framework for Citizens73), que atualiza e aprimora os descritores do 

DigCom, publicado em 2013 (FERRARI, 2013).  

 

73 Para saber mais, acesse https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
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Com isso, o DigCom 2.0 passou a ser estruturado em termos de cinco áreas de 

competências, sendo que cada uma dessas é subdividida em termos das competências 

específicas, como: 

1. Letramento informacional e de dados: navegar, pesquisar e filtrar dados, 

informações e conteúdos digitais; avaliar dados, informações e conteúdo digital; 

gerenciar dados, informações e conteúdo digital. 

2. Comunicação e colaboração: interagir por meio de tecnologias digitais; 

compartilhar por meio de tecnologias digitais; engajar-se na cidadania por meio 

de tecnologias digitais; colaborar por meio de tecnologias digitais; gerenciar a 

identidade digital. 

3. Criação de conteúdo digital: desenvolver conteúdo digital; integrar e reelaborar 

conteúdo digital; respeitar os direitos autorais e licenças; programar (planejar e 

desenvolver uma sequência de instruções compreensíveis para um sistema de 

computação para resolver um determinado problema ou executar uma tarefa 

específica). 

4. Segurança: entender dispositivos de proteção; proteger dados pessoais e 

privacidade; proteger a saúde e o bem-estar; proteger o meio ambiente. 

5. Resolução de problemas: resolver problemas técnicos; identificar as necessidades 

e soluções tecnológicas; usar criativamente as tecnologias digitais; identificar 

lacunas de competência digital (entender onde a própria competência digital 

precisa ser aprimorada ou atualizada). 

Em 2017, é publicado o documento DigCom 2.1, no qual é descrito os oito 

níveis de proficiência, dois para cada um dos quatro níveis – básico, intermediário, 

avançado e altamente especializado, para cada uma das 21 competências específicas. 

Valente nos faz atentar para o contexto educacional, no nível básico 1, que prevê que o 

aprendiz necessita de ajuda para ser capaz de: 

1. Identificar necessidades de informação; 

2. Encontrar dados, informações e conteúdos por meio de uma pesquisa simples em 

ambientes digitais; 

3. Descobrir como acessar esses dados, informações e conteúdo e navegar entre eles; 

4. Identificar estratégias simples de pesquisa pessoal. 
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Valente (2019, p. 163) termina o estudo salientando que as habilidades 

identificadas no pensamento computacional e nas competências digitais propostas pela 

Comunidade Europeia são bastante semelhantes às que não apresentam pontos 

conflitantes. Mesmo assim, os documentos publicados pela Comunidade Europeia 

mostram que existe: 

grande preocupação em criar propostas e material para apoiar a 

implantação das tecnologias digitais e das mídias na educação dos 

países membros. Esse trabalho tem uma sólida fundamentação teórica 

baseada no pensamento computacional, complementado com as 

concepções dos diferentes letramentos. Além do arcabouço teórico, 

foram desenvolvidas as proficiências para os níveis básico, 

intermediário, avançado e altamente especializado, e exemplos de como 

essas competências podem ser implantadas. Tudo indica que estudos 

como esses têm um papel fundamental para que as concepções tanto 

sobre o pensamento computacional quanto sobre as diferentes propostas 

de letramento possam ser disseminadas no âmbito educacional e que 

essas competências digitais possam ser inseridas nas atividades de 

ensino e de aprendizagem, podendo ser apropriadas por todos, não só 

pelos cientistas da computação! (VALENTE, 2019, p. 164). 

Por fim, nosso último pesquisador usado nas discussões deste trabalho, o 

próprio Seymour Papert (1999), chegou a listar uma série de ideias que considerou 

pertinentes ao trabalho educativo. Apesar de não falar especificamente sobre 

competências maker, é possível verificar as ideias primordiais que embasam todos os 

trabalhos que vieram do construcionismo. 

1. A primeira grande ideia é aprender fazendo. Todos aprendemos melhor 

quando aprender é parte de algo que achamos realmente interessante 

fazer. Nós aprendemos melhor quando usamos o que aprendemos para 

fazer algo que realmente queremos.  

2. A segunda grande ideia é a tecnologia como material de construção. Se 

você puder usar a tecnologia para fazer coisas, você pode fazer coisas 

muito mais interessantes. E você pode aprender muito mais fazendo-as. 

Isto é especialmente verdadeiro na tecnologia digital: computadores de 

todos os tipos, incluindo o Lego controlado por computador em nosso 

laboratório.  

3. A terceira grande ideia é diversão dura. Nós aprendemos melhor e 

trabalhamos melhor se apreciarmos o que estamos fazendo. Mas 
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diversão e prazer não significam "fácil". A melhor diversão é a diversão 

difícil. Nossos heróis dos esportes trabalham duro para melhorar em 

seus esportes. O carpinteiro mais bem-sucedido gosta de fazer 

carpintaria. O empresário bem-sucedido gosta de trabalhar duro para 

fazer negócios.  

4. A quarta grande ideia é aprender a aprender. Muitos estudantes têm a 

ideia de que "a única maneira de aprender é ser ensinado". Isto é o que 

os faz falhar na escola e na vida. Ninguém pode te ensinar tudo que 

você precisa saber. Você tem que se encarregar da sua própria 

aprendizagem.  

5. A quinta grande ideia é ter tempo – o tempo adequado para o trabalho. 

Muitos alunos da escola se habituam a ouvir a cada cinco minutos ou a 

cada hora: façam isso, então façam aquilo, agora façam a próxima 

coisa. Se alguém não está dizendo a eles o que fazer, ficam entediados. 

A vida não é assim. Para fazer qualquer coisa importante, você tem que 

aprender a gerir o tempo para si mesmo. Esta é a lição mais difícil para 

muitos de nossos alunos. 

6. A sexta grande ideia é a maior de todas: você não pode fazer certo sem 

fazer errado. Nada importante funciona da primeira vez. A única 

maneira de acertar é olhar atentamente para o que aconteceu quando 

algo deu errado. Para ter sucesso, você precisa da liberdade para 

cometer erros no caminho.  

7. A sétima grande ideia é fazer a nós mesmos o que fazemos aos nossos 

alunos. Estamos aprendendo o tempo todo. Temos muita experiência 

de outros projetos semelhantes, mas cada um é diferente. Nós não temos 

uma ideia pré-concebida como isso vai funcionar exatamente. Nós 

gostamos do que estamos fazendo, mas esperamos que seja difícil. 

Esperamos levar o tempo que precisarmos para fazer isso direito. Cada 

dificuldade que encontramos é uma oportunidade de aprender. A 

melhor lição que podemos dar aos nossos alunos é deixar que eles nos 

vejam batalhando para aprender.  

8. A oitava grande ideia é que estamos entrando em um mundo digital 

onde o conhecimento sobre a tecnologia digital é tão importante quanto 

a leitura e a escrita. Portanto, aprender sobre computadores é essencial 
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para o futuro dos nossos alunos, MAS o objetivo mais importante é usá-

los AGORA para aprender sobre todo o resto. 

Posto isso, montamos o Quadro 29 reunindo todas as competências digitais 

propostas pela Comunidade Acadêmica, aqui listadas, mas agrupando-as em quatro cores: 

azul, verde, laranja e amarela, respectivamente, indicando-as como Competência 

Cognitiva, Competência Produtiva, Competência Social e Competência Pessoal. Isso nos 

transmite uma ideia de como tais competências se relacionariam com os Pilares da 

Educação, neste texto já bastante mencionados. 
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Quadro 28 – Competências Digitais propostas pela Comunidade Acadêmica 

Princípios Maker (1999) Papert (1999) Blikstein (2013) Resnick (2016) Valente (2019) 

Faça Aprender fazendo 
A síndrome do 

chaveirinho; 
Projects - Projetos 

Identificar minhas necessidades de 

informação;  

DigCom 2.1 (2017) 

Compartilhe 

Conhecer sobre a 

tecnologia digital é tão 

importante quanto a 

leitura e a escrita 

O envolvimento gerado 

pela superação dos 

problemas; 

Peers - Parcerias 

Encontrar dados, informações e 

conteúdos através de uma pesquisa 

simples em ambientes digitais; 

DigCom 2.1 (2017) 

Presenteie 
Você não pode fazer certo 

sem fazer errado 

Projetos altamente 

interdisciplinares; 
Passion - Paixão 

Descobrir como acessar esses dados, 

informações e conteúdo e navegar 

entre eles;  

DigCom 2.1 (2017) 

Aprenda 

Fazer a nós mesmos o que 

fazemos aos nossos 

alunos 

Aprendizado 

contextualizado em 

STEM; 

Play - Pensar 

brincando 

Identificar estratégias simples de 

pesquisa pessoal; 

DigCom 2.1 (2017) 

Equipe-se 
Tecnologia como material 

de construção 

Valorização Intelectual de 

práticas familiares. 
- 

Competências conceituais; 

(Lee, 2013) 

Divirta-se Diversão dura - - 
Competências práticas; 

(Lee, 2013) 

Participe Aprender a aprender - - 
Competências Humanas. 

(Lee, 2013) 

Apoie Ter tempo - - Letramento Digital 

Mude - - - Espiral da Aprendizagem 

Permita-se errar - - - - 
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Por fim, baseados nas Competências docentes para ensinar – construídas na 

interação de Perrenoud (2000) e Freire (1996), considerando ainda as Competências 

Digitais propostas pela Comunidade Acadêmica, Quadro 29, chegamos ao que chamamos 

de 5 (cinco) Competências necessárias à prática educativa e maker, ilustradas no Quadro 

30. 

Quadro 29 – 5 Competências necessárias à prática educativa maker 

Competências docentes para 

ensinar - Perrenoud e Freire 

Competências necessárias à prática 

educativa e maker 

Ensinar aprendendo 1. Ensinar aprendendo e aprender fazendo, 

bancando a Rigorosidade Metódica na 

construção do conhecimento e envolta em 

um contexto problematizador real e 

significativo; 

2. Letrar-se em Tecnologia, humanizando-a 

como material de construção de 

conhecimento e fomentando-a como direito 

do educando; 

3. Planejar o Tempo, permitindo a segurança, 
o encantamento, a motivação, o erro, a 

mudança, a autonomia, e o pensamento 

crítico-reflexivo; 

4. Relacionar-se dialogicamente na liberdade, 

na autoridade e no respeito, valorizando o 

conhecimento do outro e compartilhando 

com parcerias; 

5. Formar-se permanentemente num projeto 

reflexivo e progressista de amorosidade e 

de compromisso de transformar realidades, 

formando e valorizando sujeitos críticos e 

sonhadores. 

Rigorosidade Metódica 

Conhecimento num contexto real e 

significativo 

Autonomia sobre o Tempo 

Tecnologia humanizada 

Relação dialógica  

Liberdade, autoridade e respeito 

Projeto Político  

Reflexão e Formação  

Amorosidade  

 

Mais do que dar competências ao docente para o trabalho educativo maker, 

lembramos que essas competências estão também fortemente ligadas ‘às competências 

de Perrenoud (1999) e Freire (1996), o que permite, ainda, garantir que a Educação não 

saia de cena quando consideramos uma situação maker na atuação profissional do 

professor.  
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Há de se notar que em nenhuma das competências criadas é mencionada a 

palavra maker. Isso porque acreditamos que essas competências docentes incluem o 

trabalho docente maker, e não se limitam a ele. Dessa forma, nos prevenimos para que o 

professor pense a Educação de maneira a adaptar-se ao ambiente (sala de aula ou espaço 

maker), não se limitando a ele. É saber agir diferente em cada um deles, mas praticando 

a educação emancipatória e autônoma, em qualquer espaço.  

Por acreditamos que o Movimento Maker não se trata de um modismo, e que 

em breve algumas de suas ferramentas devem estar inseridas no contexto da sala de aula 

regular, é que tomamos o cuidado de não particularizar as competências. 

Como tínhamos prometido ao parafrasear Freire (1996, p. 12): o que nos 

interessava era alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à prática docente (maker), 

educativo-crítica ou progressista, e que, por isso, devem ser conteúdos obrigatórios à 

organização programática da formação de professores. Para ensinar competências, 

segundo Perrenoud (1999), é adequado que os professores as possuam. 

Por fim, no desafio de desenvolver tais competências, dá-se a discussão sobre 

como proporcionar uma Formação Docente que possa concebê-las, gerando como 

consequência um professor Maker. Partimos, então, para o capítulo seguinte, tendo como 

diretriz as 5 (cinco) Competências necessárias à prática educativa e maker.  

 



233 

  

CAPÍTULO 5 – O PROCESSO FORMATIVO DOCENTE PARA A 

PRÁTICA MAKER 

 

“[...] humanismo e tecnologia não se excluem. Não percebem que o 

primeiro implica a segunda e vice-versa. Se o meu compromisso é 

realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de 

sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da 

tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por 

esta causa. Por isso também não posso reduzir o homem a um simples 

objeto da técnica, a um autômato manipulável.” (FREIRE, 1979, p. 11) 

Na busca por refletir sobre uma Formação Docente que promova o 

desenvolvimento de competências para o trabalho com a Educação Maker, iniciamos o 

capítulo tateando o cenário nacional da formação de professores percebendo qual a 

realidade fora e dentro das licenciaturas, desde a procura pela profissão docente até como 

estão estruturados os cursos de formação, e as consequências disso. A partir das 

percepções sobre este cenário, e nos baseando nas cinco competências necessárias à 

prática educativa e maker, refletimos sobre um processo formativo docente e maker. 

 

5.1 O entorno e o interno nas licenciaturas brasileiras 

A formação de professores tem sido destaque em qualquer debate sobre 

educação. Infelizmente, nos últimos anos, esse destaque vem acompanhado de muitas 

preocupações. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), com base em dados do Censo da Educação Superior 2018, aponta os cursos de 

bacharelado mantendo seu predomínio na educação superior brasileira com uma 

participação de quase 68% dos alunos matriculados. Com um crescimento de 9,9%, os 

cursos tecnológicos tiveram o maior crescimento em 2018, restando às licenciaturas o 

último lugar, com um crescimento de pouco mais de 2%. Em relação ao número de alunos 

matriculados, os cursos de licenciatura têm uma participação de 19,4% e os tecnológicos, 

13,0%, mantendo ainda o segundo lugar neste quesito; de 2008 a 2018, as matrículas nos 

cursos tecnológicos aumentaram mais de 103%; no mesmo período os cursos de 
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bacharelado aumentaram mais de 50% o número de alunos matriculados, enquanto nos 

cursos de licenciatura o aumento foi de 40,4%. A Figura 35 mostra o gráfico construído 

para o período. 

 

Figura 35 – Matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico – Brasil – 2008-2018. 

Fonte: Censo da Educação Superior 2018 - Coordenação de 

Estatísticas, Indicadores e Controle de Qualidade do Censo da 

Educação Superior (CEICQCES) / Inep. 

 

 

Figura 36 – Concluintes em cursos de graduação, por grau acadêmico – Brasil – 2008-2018. 

Fonte: Censo da Educação Superior 2018 - Coordenação de 

Estatísticas, Indicadores e Controle de Qualidade do Censo da 

Educação Superior (CEICQCES) / Inep. 
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O crescente desinteresse pela docência vai além da queda no número de matrículas. 

Entre os que concluem os cursos de graduação, a licenciatura foi a única modalidade que 

apresentou queda no último ano, como mostra a Figura 36, também em forma de gráfico. 

O desinteresse pela docência não para por aí. Mesmo entre os que se formam, 

alguns não desejam seguir carreira em sala de aula e outros a abandonam depois de começarem 

a exercer a profissão. A razão é que os professores brasileiros têm se mostrado insatisfeitos 

no exercício de sua profissão. Confira a Figura 37.  

 

Figura 37 – Satisfação com a atividade docente / Pesquisa Profissão Docente (2018) 

Fonte: Pesquisa Profissão Docente - Itaú Social/Todos pela 

Educação/Ibope Inteligência/ Instituição Conhecimento Social (2018) 

Os dados apresentados na Figura 37 fazem parte da pesquisa “Profissão 

Docente”74, iniciativa do Itaú Social e do Todos pela Educação, realizada pelo Ibope 

Inteligência em parceria com a Instituição Conhecimento Social. A pesquisa mostra que 

apenas 21% dos professores da educação básica no Brasil afirmam estar satisfeitos com 

a atividade docente, enquanto 33% (um terço) dizem estar insatisfeitos com a profissão.  

 

74 Fonte: Pesquisa Profissão Docente 2018: https://www.itausocial.org.br/noticias/professores-consideram-

qualificacao-e-escuta-como-as-principais-medidas-para-valorizar-a-profissao/ <acessado em 16 out. 

2018>. 

https://www.itausocial.org.br/noticias/professores-consideram-qualificacao-e-escuta-como-as-principais-medidas-para-valorizar-a-profissao/
https://www.itausocial.org.br/noticias/professores-consideram-qualificacao-e-escuta-como-as-principais-medidas-para-valorizar-a-profissao/
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Um dado que talvez escape aos olhos é a percepção de que quase metade dos 

entrevistados, 47%, não indique nenhuma eleição, clara, em estar satisfeito ou insatisfeito. 

Seria esse um dado que revela uma acomodação do professor? Não há como saber. 

Em estudos realizados por pesquisadores de contextos diversos, verifica-se que 

a satisfação no trabalho pesa significativamente sobre a permanência dos professores na 

profissão (HOWARD; JOHNSON, 2004; MAELE; HOUTTE, 2012; LAPO, 1999; 

LAPO; BUENO, 2003) e sobre a eficácia do ensino (MEHDINEZHAD, 2012), assim 

como indicam que a insatisfação é um dos fatores que mais interfere no processo de 

abandono da profissão (KYRIACOU, 1987; HADI et al., 2009). Em pesquisa sobre o 

abandono da profissão docente ou do magistério público, por parte de professores que 

trabalharam na rede estadual de São Paulo, Lapo e Bueno (2003) mostraram que:  

Quando a organização do trabalho docente e a qualidade das relações 

estabelecidas dentro do grupo (incluindo-se aí o resultado obtido com o 

trabalho em sala de aula) não correspondem aos valores e às 

expectativas do professor, este se vê diante da dificuldade de 

estabelecer ou manter a totalidade de vínculos necessários ao 

desempenho de suas atividades no magistério ( LAPO; BUENO, 2003, 

p 75). 

As autoras inclusive observam que o abandono definitivo é precedido por dois 

outros tipos de abandonos: o temporário, por meio de faltas, licenças curtas e licenças 

sem vencimentos, que ainda contempla o abandono especial, exemplificado nas remoções 

(transferências entre instituições escolares) solicitadas pelos professores que se mostram 

insatisfeitos na instituição em que estão exercendo a função; e pela acomodação, que 

ocorre quando o docente se mostra indiferente a tudo que ocorre no ambiente escolar, não 

se envolvendo com o trabalho e com os problemas cotidianos da escola. 

Quando as condições do trabalho docente são muito ruins, torna-se 
praticamente impossível conceber a escola como um local de produção 

de conhecimentos e de saberes. O professor torna-se um mero dador de 

aulas (PEREIRA, 2007, p. 90). 

A insatisfação docente comporta narrativas da docência e encontra-se 

vinculada aos desinvestimentos sociais e políticos na educação pública e na carreira 

docente. No contexto atual tem-se vivido muitas mudanças de direção da política 

educacional provocada pela crise política e institucional instalada no país, principalmente 

nesta década.  
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Consequentemente, os ataques às instituições públicas de educação têm 

intensificado a depreciação e o estigma social de professores. Estas ações são cada vez 

mais frequentes, por meio de Congelamento de Gastos – a PEC do Teto (Proposta de 

Emenda Constitucional 159/2015), Reforma Trabalhista (Lei nº 13.457/2017), 

institucionalização do Notório Saber (Lei nº 13.415), assim como o Projeto de Lei Escola 

Sem Partido (PL 193/2016)75.  

Percebe-se que os desafios da profissão docente são assombrosos, já que as más 

condições de trabalho são reflexo de uma série de fatores, entre outros tantos: a má 

infraestrutura das instituições escolares, o desinteresse do aluno, o abandono (e ultimamente o 

ataque) do Estado,  que, principalmente, são reflexos da desvalorização da carreira docente 

percebida no baixo valor do diploma de professor, sobretudo na educação básica, tanto no 

mercado de bens econômicos (salário) quanto no mercado de bens simbólicos (prestígio). 

A problemática em questão se mostra vinculada às dimensões política, social, histórica e 

cultural do modo de ser/estar professor e à docência como profissão. 

A ideia de que o professor é um missionário e precisa “passar por cima” de 

condições desfavoráveis para exercer a profissão, como se vê, não mais convence. Essa visão 

é equivocada e faz mal ao setor, pois afasta os debates sobre a necessidade de se criar melhores 

condições de trabalho, remuneração e progressão de carreira. A base para elevar a dignidade 

da docência começa pela remuneração, mas não se encerra nesse fator. 

Enfrentar um cenário tão adverso demanda repensar mudanças sociais e 

políticas. Para tentar iniciar uma reação sobre a falta de interesse nas licenciaturas e contornar 

essa realidade atraindo mais estudantes para a profissão docente, as políticas públicas de 

educação, por meio do Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação – Decreto 

Nº 6.094, 24 de abril de 2007, estabeleceu diretrizes como: instituição de programas de 

formação inicial e continuada de professores; plano de carreira, cargo e salário para os 

profissionais da educação; valorização do mérito do trabalhador; e ainda criou o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), a Universidade Aberta do Brasil – UAB, o Piso do 

Magistério, o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), a Nova Capes, 

 

75 Para saber mais ler (SANTOS; MORORÓ, 2019). 
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o Plano Nacional de Formação de Professores para Educação Básica (PARFOR) e o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, um dos poucos 

destinados às ciências humanas em que os alunos de licenciatura podem receber uma bolsa de 

incentivo bastante parecido com a bolsa de iniciação científica concedido na área de exatas. 

Governo e universidades também buscam promover processos de remodelação 

nas licenciaturas, ao propor constantes discussões e alterações na formação inicial e 

continuada de professores, evidenciando a urgência de se preparar os professores para o 

cenário que vimos, embora também revelem que a formação de professores tem agora 

papel fundamental nos slogans políticos dos partidos brasileiros. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) 

CNE/CP n. 276, de 1° de julho de 2015, aponta novos caminhos para as licenciaturas. Na 

verdade, essas alterações decorrem da necessidade de cumprimento do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que pretende, entre outras coisas:  

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste 

PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de 

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 

que atuam (BRASIL, 2014, p. 48). 

A Resolução CNE/CP 2/2015 definiu as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada dos componentes curriculares que constituirão o currículo dos seus 

cursos de Licenciatura. Esses componentes nos cursos de formação inicial, respeitadas a 

diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, são organizados hoje em 

três núcleos de formação: Núcleo I: núcleo de estudos de formação geral, das áreas 

 

76 Resolução CNE/CP 2/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12. 

Retificação publicada no DOU de 3/7/2015, Seção 1, p. 28: Na Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 

2015, publicada no Diário Oficial da União de 2/7/2015, Seção 1, pp. 8-12, no Art. 17, § 1º, p. 11, onde se 

lê: "II - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em consonância 

com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;", leia-se: "III - 

atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em consonância com o 

projeto de extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;". Alterada pela Resolução 

CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017. 
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específicas e interdisciplinares e do campo educacional; Núcleo II: núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional; e Núcleo 

III: núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. (BRASIL, 2015, p. 

10) 

Os três núcleos da forma como se apresentam devem propiciar a 

formação do profissional que: educa, investiga, planeja, administra a 

aprendizagem, avalia, participa da gestão escolar, faz uso da tecnologia 

da informação, reconhece e respeita a diversidade manifestada pelos 

alunos, imprime sentido pedagógico às práticas escolares, compartilha 

os conhecimentos adquiridos em sua prática e leva em conta as 

características dos alunos e de seu meio social, seus temas e 

necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, prioridades e 

objetivos do projeto educativo (CARVALHÊDO; PORTELA; LOPES, 

2018, p. 150). 

Reestruturados a partir dos núcleos de formação anteriores (Núcleo de 

Formação Específica; Núcleo de Formação Pedagógica; e Núcleo de Formação 

Acadêmico-Científico-Cultural), essa nova organização busca combater uma constatação 

já bastante antiga de que, de modo geral, na formação docente os conhecimentos dos 

conteúdos específicos são tratados de forma desvinculada dos conhecimentos 

pedagógicos, apesar do esforço de algumas disciplinas consideradas integradoras. Além 

disso, aponta para a falta de articulação entre a formação de conteúdo específico e 

pedagógico, importância desproporcional entre os conteúdos, recebendo o específico uma 

carga horária bem maior que o pedagógico, direcionando-se para a discrepância entre essa 

relação, já percebida por Ludke em 1997. 

A distância continua grande entre as unidades envolvidas, e em alguns casos o 

conflito é explícito ou latente. As tentativas de mudança continuam isoladas e efêmeras, 

não atingindo as bases estruturais (LUDKE, 1997, p. 180). 

A Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) chegou a divulgar, 

em 2003, uma lista elencando os principais problemas enfrentados nos cursos de 

Licenciatura em Matemática, dentre eles destacam-se: 

A não incorporação nos cursos, das discussões e dos dados de 

pesquisa da área da Educação Matemática; uma Prática de Ensino e 

um Estágio Supervisionado, oferecidos geralmente na parte final dos 

cursos, realizados mediante práticas burocratizadas e pouco reflexivas 

que dissociam teoria e prática, trazendo pouca eficácia para a formação 

profissional dos alunos. O isolamento entre escolas de formação e o 
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distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da educação básica. A desarticulação quase que 

total entre os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos 

pedagógicos e entre teoria e prática (SBEM, 2003, p.5-6 – grifos 

nossos). 

Esse modelo de distanciamento dos conhecimentos específicos e pedagógicos 

veio justamente da formação de professores de Matemática praticado nos cursos da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFCL) da USP, em 1934; e da 

Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), integrante da Universidade do Brasil, no Rio de 

Janeiro, em 193977, que incorporavam a formação pedagógica da seguinte forma:   

Os alunos que além do bacharelado concluíssem também o “curso de 

Didática” recebiam o diploma de licenciado. Formava-se assim, o 

professor de Matemática, isto é, Matemática + Didática = Licenciatura 

em Matemática.  Essa fórmula que, logo em seguida, passou a ser 

conhecida como 3 + 1, alicerça-se como modelo das licenciaturas: três 

anos de conhecimentos específicos somados a um ano de formação 

pedagógica (VALENTE, 2005, p.88).  

Esta herança perpetuou-se por décadas e, há pouco tempo, ainda se via a 

justificativa de que o conteúdo específico devia ser ensinado em grande quantidade e 

primeiro, mesmo nas licenciaturas, como modo de combater uma educação básica 

defasada, empurrando a formação pedagógica para o final do curso e provocando várias 

consequências, inclusive distanciamento entre universidade e escola. 

Entendemos que algumas das instituições analisadas enfrentaram 

verdadeiras batalhas para definir as matrizes curriculares, procurando 

atender a esses dois focos de formação. [...] Decorre daí uma ordem 

hierárquica na academia universitária, as atividades de pesquisa e de 

pós-graduação possuem reconhecimento e ênfase, a dedicação ao 

ensino e à formação de professores supõe perda de prestígio acadêmico. 

A existência de grandes separações dentro da universidade relacionadas 

à formação de professores também é verificada entre a universidade e 

os sistemas de ensino. Os professores formadores muitas vezes não 

possuem uma visão razoável da realidade das escolas e muito menos 

uma vivência nesses contextos escolares (MANRIQUE, 2010, p. 530). 

Mesmo com a Resolução CNE/CP 2/2015 definindo novas DCN para a 

formação inicial em nível superior e reorganizando os núcleos de formação, é importante 

manter-se consciente que: 

 

77 Para ver mais ler (DUARTE; DE OLIVEIRA; PINTO, 2010). 
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esse esforço, contudo, de melhor organizar internamente os cursos de 

licenciatura não nos pode fazer esquecer que não se mudam práticas 

cristalizadas no tempo apenas com pareceres e resoluções e que os 

fatores internos às universidades não podem ser lidos fora do contexto 

social no qual cada uma delas está inserida. Não basta, pois, uma 

organização curricular que supere o famoso 3 + 1, se as práticas 

cotidianas dos professores formadores estabelecem uma hierarquia 

entre bacharelado e licenciatura, em que a formação pedagógica, 

quando não é vista como inteiramente desnecessária, é apenas tolerada 

como um verniz cultural, já que o essencial da formação, segundo esses 

professores, é o domínio dos conteúdos específicos de cada área 

(ARANHA; SOUZA, 2013, p. 81). 

Assim, temos como um dos principais problemas na formação de professores 

a formação pedagógica, ou melhor, a desarticulação entre os conhecimentos específicos 

e os pedagógicos, trabalhados de forma descontextualizada, sem significado para os 

futuros professores, que podem não conseguir, assim, desempenhar bem suas futuras 

atividades docentes. 

Encontramos outro dilema vivido nas licenciaturas que veio se desenvolvendo 

ao longo dos anos: as tecnologias. Pesquisas sobre a formação de professores no contexto 

das tecnologias têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. No Brasil, o início dessa 

relação encontra-se na década de 90, na tentativa de acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico que despontava no país. Porém com pouco sucesso, pois não se encontravam 

muitas ações docentes com usos significativos da tecnologia, naquela época reduzida ao 

computador de mesa. Mesmo porque as formações não contemplavam fortemente essa 

possibilidade. No final do século XX, André et al. (1999, p. 309) afirmam ser raros os 

trabalhos que focalizam “o papel das tecnologias de comunicação, dos multimeios ou da 

informática no processo de formação”.  

Porém, na mesma década, Kenski (1998) já discutia sobre o impacto das novas 

tecnologias no trabalho docente, considerando que esse impacto exige uma reflexão 

profunda sobre as novas formas de ensinar e aprender. Seguindo esta lógica de 

pensamento, Kenski (1998) esclareceu que: 

Favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós, profissionais da 

educação, que temos o conhecimento e a informação como nossas 

matérias-primas, enfrentarmos os desafios oriundos das novas 
tecnologias. Esses enfrentamentos não significam a adesão 

incondicional ou a oposição radical ao ambiente eletrônico, mas, ao 

contrário, significam criticamente conhecê-los para saber de suas 
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vantagens e desvantagens, de seus riscos e possibilidades, para 

transformá-los em ferramentas e parceiros em alguns momentos e 

dispensá-los em outros instantes (KENSKI, 1998, p. 61). 

Não se trata de afirmar que a presença das tecnologias na sociedade, por si só, 

justifica sua integração à educação, mas de considerar que o aluno nascido na era digital 

(PALFREY, 2011) tem um perfil diferenciado e aprende a partir do meio social e cultural 

em que vive fora da escola (OLIVEIRA, 2003), no qual estão presentes as tecnologias.  

Assim, não se pode pensar em utilizar a qualquer custo as tecnologias, mas, 

sim,  acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que está 

questionando profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos 

sistemas educativos tradicionais e, notadamente, os papeis de professor e aluno (LÉVY, 

1999, p.08). 

Segundo Oliveira (2013), é necessário compreender as contribuições e dificuldades 

da inclusão de ferramentas tecnológicas na prática pedagógica. No início dos debates sobre 

introdução dos computadores na escola, professores mostravam resistência à introdução desta 

nova ferramenta no ensino porque pensavam que, assim como em outros ramos de atividade, 

seriam substituídos por essas máquinas (CARNEIRO; PASSOS, 2006). 

A partir do entendimento cada vez mais esclarecido das potencialidades do 

computador, que ganhava cada vez mais adeptos na sociedade, consequentemente nas 

escolas, é que foi sendo desconstruída a ideia de que o professor teria seu lugar “roubado” 

pelas máquinas, mas, sim, que teria um importante papel na condução desse novo artifício 

para a educação. Iniciava-se a revisão da atuação do professor no contexto escolar, bem 

como sua formação e sua prática pedagógica para desenvolver sua docência, 

transformando-se em agente de mudança, também num contexto tecnológico. Para o 

professor se sentir confiante no uso das TDIC e vencer o sentimento defensivo em relação 

a elas, que ora percebe como ameaça, ora como concorrente, ao invés de aliadas 

(TEDESCO, 1998; KENSKI, 2003), não bastam saberes instrumentais do tipo noções de 

Informática.  

Mercado (2002) ainda afirmava que “não basta colocarmos a disposição só o 

computador, é preciso preparar este professor, respeitar o seu tempo e fazer com que ele 

entenda o porquê de uma nova ferramenta de trabalho” (p.32). Este aspecto adquire 
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relevância na perspectiva de Veiga (2003), para quem as inovações não terão chance de 

sucesso, se os atores não as aceitarem e não se envolverem em sua própria construção, 

perspectiva que vem ao encontro do que afirmam Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997).  

A partir desse início, houve nas licenciaturas a presença constante do desafio de se 

formar o docente com as tecnologias. Uma boa oportunidade inclusive para, no movimento de 

se reinventar social e politicamente, ter na própria tecnologia, uma potencial aliada neste 

sentido. Porém, existe uma ironia na formação de professores envolvendo tecnologia. Já 

vimos nesta tese, na Introdução, que ao invés de mergulhar neste universo, seguindo o 

movimento da sociedade, a licenciatura continua mantendo as tecnologias de maneira 

muito tímida, recebendo pouco destaque na formação de professores.  

São poucas disciplinas que tentam integrar as tecnologias na formação do 

futuro docente. Ao tratarem sobre tecnologia, a consideram apenas em relação ao que os 

estudantes da educação básica precisam. Como resultado, podem negligenciar aos professores 

um aprendizado tecnológico significativo, embora esperem deles ações que apoiem seus 

alunos com tecnologia.  

Outras vezes, mesmo oferecendo uma formação tecnológica voltada para seu 

desenvolvimento e protagonismo, as licenciaturas acabam por não conseguir proporcionar um 

ambiente de aprendizado ideal ou oferecer aos professores todas as ferramentas de que 

precisam para ter sucesso, incluindo uma das ferramentas mais essenciais na tecnologia – o 

tempo de interação. Assim como os estudantes do ensino básico, e qualquer pessoa, os futuros 

professores precisam de tempo para absorver novos conceitos e precisam ter acesso ao apoio 

contínuo para implementar as estratégias instrucionais que obtêm da formação.  

Sabemos que as dificuldades e desafios sobre a formação de professores são 

muito mais complexos que essas duas questões que aqui brevemente abordamos, mas, 

mesmo apesar dos dilemas na profissão docente e do drama vivido no cenário de 

abandono da formação de professores, contraditoriamente as licenciaturas se constituíram 

em um espaço de luta que abriu caminho para o magistério ser reconhecido como 

profissão, na qual o professor pode refletir sobre o ato educativo e preparar-se para romper 

com os mecanismos que desfiguram o seu  o  ofício.  
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Formar um professor é um desafio diário e necessário, por isso é tão importante 

pensar continuamente as estruturas da própria licenciatura, afinal, tomando como 

premissas norteadoras a “inconclusão do ser humano”, o engajamento político e o 

compromisso ético, Freire (1996, p.14) tece argumentos “sobre a prática educativo-

progressista em favor da autonomia do ser educando”. Prática essa que só se viabiliza 

com uma formação docente que seja coerente com a formação integral do ser humano. 

Envolvida dialeticamente no tempo presente de incertezas, contradições e crise, 

a licenciatura se apresenta como espaço privilegiado de reflexão, interrogação e 

autoavaliação social, e por isso tem o dever de verdadeiramente promover uma formação 

integral do ser humano no futuro professor. 

 

5.2 A proposta de uma formação docente e maker 

O curso de Licenciatura necessita de um projeto que não se limite a um rol de 

disciplinas, mas esteja fundamentado em diretrizes que busquem formar o licenciando 

com atividades contextualizadas culturalmente e socialmente, para que o futuro docente 

possa estabelecer relações internas e externas na disciplina que leciona. Para isso, é 

importante pensar a formação inicial como “um projeto organizado em torno da função e 

do saber necessários ao desempenho profissional” (ROLDÃO, 2007, p.40).  

Usaremos como saberes aqui, as competências que desenvolvemos a partir dos 

pensamentos de Perrenoud (1999) e Freire (1996), no capítulo anterior, atacando 

principalmente as duas questões que discorremos no subitem anterior, a discrepância na 

licenciatura entre teoria e prática, e a questão das tecnologias.  

Concebidas como criação humana (KENSKI, 2005), as tecnologias podem 

assumir o papel de ferramentas facilitadoras no processo educativo. As iniciativas de 

inserção de computadores no contexto da educação brasileira tiveram e ainda têm 

influências das ideias de Papert (1985). Com o intuito de diferenciar os usos da tecnologia 

na educação, Papert (1994, p. 133) criou os termos instrucionismo, orientado pela 

abordagem tradicional do ensino, e construcionismo, que veicula a ideia do “aprender 

fazendo” em um processo de construção de conhecimento, afirmando que “nada poderia 

ser mais absurdo do que uma experiência na qual os computadores são colocados numa 
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sala de aula onde nada mais é modificado”. A linguagem Logo, desenvolvida por Papert, 

foi criada em 1967 com o objetivo didático, a fim de facilitar o ensino de lógica de 

programação para pessoas que não tinham o domínio da matemática e principalmente 

para crianças. 

Seymour Papert é considerado por Martinez e Stager (2016) como o “pai do 

movimento maker”. Como já abordado nesta tese, sua obra fundamentou o 

construcionismo, que se apoia no construtivismo de Piaget (1974), mas avança ao 

enfatizar que a construção do conhecimento ocorre mais efetivamente quando o aprendiz 

está engajado conscientemente na construção de um objeto público e compartilhável.  

Iniciativas que buscam levar a cultura maker para a escola tem-se multiplicado, 

inicialmente nos países de primeiro mundo (Blikstein, 2017), e mais notoriamente, a partir de 

2015, no Brasil. As atividades maker geralmente seguem o exemplo do próprio Papert (2006), 

que materializou suas ideias com uso da linguagem Logo e suas “tartarugas robóticas”, 

permitindo que as crianças construíssem conhecimentos matemáticos, “pensando como 

matemáticos”, ao invés de “aprender sobre matemática”.  

Não diferente, o movimento maker associa educação e construção de objetos 

com o uso de tecnologia, e assim possibilita que os estudantes pensem como inventores em 

vez de serem ensinados sobre as invenções, ou em outras palavras, que se apropriem das 

técnicas que  permitam  a eles se tornarem  produtores de tecnologia e não apenas 

consumidores. Para isso, é fundamental uma abordagem interdisciplinar integrando 

conhecimentos e práticas de diferentes áreas do conhecimento.  

As atividades maker ligadas à educação possuem propósitos diversos, mas 

costumam incluir o uso de equipamentos de fabricação digital como Impressoras 3D, 

cortadoras a laser e também kits de robótica, programação, costura, marcenaria e outras 

técnicas. 

Sabedores da potencialidade destas atividades, a licenciatura pode apoiar-se no 

Movimento Maker para pensar uma formação tecnológica contemporânea e significativa, 

reestruturada tecnologicamente e que capacite professores para uma educação mais 

conciliadora da relação teoria e prática. Mas, para isso, seria necessário um espaço maker, um 

Fab Lab, instalado na licenciatura? 
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Respondemos esta pergunta baseados em outra questão: é possível ensinar a 

programar sem um computador? Vejamos uma atividade desplugada, assim denominada por 

não utilizar computadores ou programas específicos, mas proporcionar vivenciar a 

programação de outras formas.  

Ocorrida numa das formações que acompanhamos no campo empírico da pesquisa, 

a atividade em questão trazia uma interessante abordagem para ensinar a professores da rede 

pública de ensino das redes municipal e estadual de São Paulo, linguagem de programação 

abordando o pensamento computacional, mas sem o uso do computador, ao invés disso, 

testando possibilidades e hipóteses, desenvolvendo o pensamento científico.  

O encontro da formação de hoje contou com uma aula sobre 

programação. Ministrada por um maker, a ideia era ensinar aos 

professores o que exatamente significa programar. [...] A turma de 

professoras foi dividida em quatro grupos. O palestrante do curso ficou 

sentado numa cadeira no meio da sala e disse que a partir daquele 

momento era um robô que obedecia estritamente às ordens conferidas 

a ele. Na frente da turma, havia uma mesa posta com biscoitos e um 

pote de pimenta. 

“O objetivo de vocês é me fazer comer um biscoito recheado de 

pimenta, apenas me ordenando. Conseguem?”  

Cada grupo começou a escrever uma sequência de comandos para o 

maker-robô. Várias tentativas foram feitas e nenhuma delas fez com 

que o robô realizasse o objetivo final, comer os biscoitos recheados de 

pimenta. [...] 

Os grupos tentaram orientá-lo a se mover com orientações claras, mas 

se perdiam em alguns detalhes ambíguos, que propositalmente eram 

explorados pelo maker para mostrar que o computador só entende o que 

lhe falam e nunca interpreta. 

Comandos como “ande” o faziam fica andando pela sala. Ao ser 

questionado de estar fazendo errado, o robô dizia que ninguém disse 
como andar, a distância ou momento de parar, então ele simplesmente 

ficou andando. Até que alguém entendeu que o comando devia ser claro 

e específico, como “ande para frente 5 passos”. 

Comandos como “coloque a pimenta no biscoito” levava o maker a 

colocar o pote de pimenta em cima do biscoito, do saco de biscoitos, e 

exigia novamente repensar um comando mais claro. 

Por fim, entenderam que para o robô realizar o objetivo é necessário 

receber a programação (orientações) de maneira clara e correta, como 

“mova dez passos para frente, gire 90 graus para a direita”, e assim 

sucessivamente. Dessa forma, os professores internalizaram os 

primeiros significados de uma programação. (NC, abril 2017) 



247 

  

Não há dúvidas de que a atividade descrita cumpriu o papel de ensinar sobre 

linguagem de programação abordando o pensamento computacional, mas não pôde ser mais 

que uma ideia introdutória. Apesar da mensagem ter sido compreendida por todos, depois 

disso, os professores foram para os computadores resolver alguns problemas de programação 

que o maker tinha preparado. A estratégia de ensinar algumas noções tecnológicas de maneira 

desplugada funciona bem para aproximar-se de professores com dificuldade de aprendizagem 

com tecnologias. Porém, é impossível programar, até que realmente se programe em um 

computador. 

Sendo assim, entendemos que é necessário um espaço maker, um Fab Lab, 

instalado na licenciatura. E não é a primeira vez que temos um espaço de tecnologia proposto 

nas formações de professores. Nas licenciaturas, o laboratório de informática (LI) foi o 

ambiente que promovia e facilitava o conhecimento de base tecnológica nos futuros docentes.  

É bem verdade que o espaço foi perdendo força, não porque as tecnologias 

perderam força, mas porque ao ficar cada vez mais barata, a maioria dos licenciandos começou 

a adquirir seu próprio computador, que muitas vezes se tratava de computador portátil, ou 

laptop.  

Hoje, já nos anos finais do ensino fundamental, antes de ingressarem nas 

licenciaturas, a grande maioria dos estudantes possui smartphones que praticamente 

desenvolvem todas as funções realizadas pelos laptops, e mais. Neste cenário, o encantamento 

com os computadores e com os recursos disponíveis nos laboratórios de informática que 

existia no passado já se perdeu. Os licenciandos não dependem mais do laboratório para 

poderem acessar a internet, fazer pesquisa, jogar jogos, produzir filmes e etc.  

A comparação inevitável entre Espaços Maker e Laboratórios de Informática está 

pautada em uma premissa de que as atividades em laboratório de informática assumem um 

caráter mais instrucionista.  

O uso do computador como máquina de ensinar consiste na 

informatização dos métodos de ensino tradicionais. Do ponto de vista 

pedagógico esse é o paradigma instrucionista. Alguém implementa no 

computador uma série de informações e essas informações são passadas 

ao aluno na forma de um tutorial, exercício-e-prática ou jogo. Além 

disso, esses sistemas podem fazer perguntas e receber respostas no 

sentido de verificar se a informação foi retida. Essas características são 
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bastante desejadas em um sistema de ensino instrucionista já que a 

tarefa de administrar o processo de ensino pode ser executada pelo 

computador, livrando o professor da tarefa de correção de provas e 

exercícios. (VALENTE, 1997, não paginado) 

Na abordagem construcionista, desenhada na Figura 38, a construção do 

conhecimento pelo aluno deve estar relacionada com o seu interesse e deve responder a uma 

demanda de seu contexto social, seja uma obra de arte, um relato de experiência ou um 

programa de computador (VALENTE, 2005). Assim, podemos dizer que o espaço maker tem 

essa abordagem construtivista. 

 

Figura 38 – Abordagem instrucionista de uso do computador na educação. Fonte: VALENTE 

(1997) 

Vamos a outras comparações destes espaços, apresentadas no Quadro 31 

(PORVIR.ORG, 2019). Neste quadro, os dois ambientes são comparados levando em 

conta uma série de fatores, como: Postura do aluno; Postura do professor; Papel da 

tecnologia; Trabalho em grupo; Potencial criativo; Aprendizagens; e Significado do Erro. 

Bem verdade que a comparação vista aqui não se refere a um estudo acadêmico, 

pelo menos não há referência de um na página da organização responsável pela 

publicação. Dá-se a entender, então, que se trata de uma comparação feita às margens da 

observação dos dois ambientes. Mesmo assim, pensamos que a comparação é válida e 

engloba pontos interessantes, já mencionados pouco antes, que, no mínimo, nos fazem 

notar semelhanças e diferenças que podem, de fato, serem observadas sem um estudo 

mais aprofundado dos espaços.  
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Quadro 30 – Espaço Maker vs Laboratório de Informática. 

Aspectos Espaço Maker Laboratório de Informática 

Postura do aluno 

Protagonista de sua 

aprendizagem tomando decisões 

e conduzindo a escolha dos 

projetos. 

Executor das atividades, 

usuários das aplicações que 

forem sugeridas pelo professor. 

Postura do professor 
Facilitador das trajetórias dos 

alunos, mediador e coautor. 

Supervisão, mediação e 

acompanhamento das atividades. 

Papel da tecnologia 
Prover condições para 

construção de objetos e artefato. 
Prover informações e atividades. 

Trabalho em grupo 

Favorecido pelo espaço com 

mesas redondas e projetos em 

grupo. 

Restrito a duplas ou trios. 

Espaço para discussão é 

limitado. 

Potencial criativo 

Praticamente irrestrito (ou 

restrito ao que o espaço maker 

oferece*). 

Restrito ao que os softwares 

usados permitirem criar. 

Aprendizagens 

Diversificadas e não 

necessariamente ligadas ao 

currículo. Decorrentes de criar e 

socializar considerando 

restrições de recursos. 

Geralmente curriculares, ligadas 

a algum conteúdo definido pelo 

professor. 

Significado do Erro 

O erro é parte do processo. É 

um problema a ser solucionado 

na próxima versão. 

É evitado. Corresponde a uma 

falha do aluno. Algo a ser 

eliminado. 

 Fonte: PORVIR.ORG (2019). 

* Observação acrescida por Valente (2019) na sessão solene de defesa desta tese. 

Quando pensamos em formação, somos guiados por Cunha (2009), e refletimos se 

esses constituem em espaços, lugares ou territórios.  

Percebemos que os espaços – podem ser mapeados com facilidade; os 

lugares – são explicitados pelos interlocutores, à medida que expressam 

os significados da experiência de formação que viveram nos espaços e 

ao perceber a legitimidade dessa construção; e os territórios – são 

percebidos por indicadores de legitimação incluindo o aporte legal que 

sustenta os programas de formação; o tempo de ocupação, que revela a 

intensidade da sua institucionalização e o reconhecimento de seus 

efeitos pelos beneficiários das ações formativas (CUNHA, 2009, p. 

121). 
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Os espaços na licenciatura, mesmo sendo sempre potenciais, abrigam a 

possibilidade da existência da formação docente, mas não necessariamente concretizam sua 

efetivação. A simples existência do espaço maker na licenciatura possibilita a formação maker, 

mas não a garante, a não ser pela dimensão humana. 

A dimensão humana é que pode transformar o espaço em lugar. O lugar 

se constitui quando atribuímos sentidos aos espaços, ou seja, 

reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, 

esperanças e possibilidades. Quando se diz “esse é o lugar de” 

extrapolamos a condição de espaço e atribuímos um sentido cultural, 

subjetivo e muito próprio ao exercício de tal localização. Minha gaveta 

pessoal de pertences é um espaço; mas quando coloco minhas coisas e 

reconheço a propriedade dessa organização, defino um lugar. 

(CUNHA, 2009, p. 119) 

Uma das maneiras de atribuir sentidos é relacionar-se afetuosamente com o espaço, 

dar a ele significado de encantamento. Esse encantamento não pode ser imposto, pois depende 

da motivação do futuro professor, precisa ser genuíno. Por ser uma relação individual com o 

espaço maker, cada um tem seu tempo de encantamento (ou desencantamento). Para estimular 

essa relação, mais que conhecer os potenciais das máquinas e ideias que permeiam o espaço 

maker, é necessário que o futuro docente se perceba comandando um, e isso requer um 

conhecimento além do pedagógico, mas também técnico do ambiente. 

O espaço maker, assim como outros espaços na licenciatura (e na escola), 

bibliotecas, laboratórios de informática e outros, necessita de profissionais responsáveis por 

mantê-lo e gerenciá-lo. Essa não deve ser tarefa do futuro docente, embora acreditemos que 

um licenciando com saberes básicos sobre o maquinário contido num espaço maker, possa 

atuar de maneira mais intimista e integrada com o espaço e suas tecnologias. Para isso, no 

entanto,é fundamental que o licenciando, além de experimentar as possibilidades didáticas do 

espaço maker, o maneje também tecnicamente. A formação docente precisa, por conta 

disso, instigar nos futuros professores algum conhecimento e habilidades sobre 

programação, computer-aided design – CAD – desenho assistido por computador, para 

capacitá-lo nessas técnicas. 

Disso trata nossa terceira Competência necessária à prática educativa e maker: 

Planejar-se para o Tempo e Preparar-se para o Espaço, permitindo a segurança, o 

encantamento, a motivação, o erro, a mudança, a autonomia, e o pensamento crítico-reflexivo. 

Exigir que o futuro professor consiga cumprir esta competência para com seus alunos, também 
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dá a responsabilidade de criar o mesmo ambiente de desenvolvimento à licenciatura que o 

forma. É impossível ao licenciando criar tal nível de conhecimento sobre o espaço, as 

ferramentas nele existentes, o tempo de atividade e outros apontamentos dados pela 

competência, sem a devida vivência, em sua formação, de situações controladas num espaço 

realmente maker. O futuro professor precisa se enxergar num lugar maker. 

Bem verdade que a existência de um espaço maker também possibilita diretamente 

a formação de mais uma das competências listadas: Letrar-se em Tecnologia, humanizando-

a como material de construção de conhecimento e fomentando-a como direito do educando. 

Você vai numa escola particular X, é um caso real, então vou falar X. 

São 8 mil reais a mensalidade do primeiro ano do ensino médio. 8 mil 

reais! 

Ah, tem robótica, tem não sei mais o quê... A robótica deles é juntar um 

lego com outro e ligar motor. Não é que nem aqui que a gente mexe 

com Arduíno, com moleques de 10 anos da periferia da cidade. O 

moleque tá ligando Arduíno, tá programando! E não é programação 

“macaco batendo no teclado”, ele sabe o que ele tá fazendo, ele muda, 

O T31 tem que falar: “Não, irmão, faz como eu tô ensinando”. Não é só 

pra tirar foto, entendeu? 

Ele programa, ele faz..., e o pé tá sujo de barro. (E-T28 FL-SP, 

junho/2017) 

A tecnologia é vital para todos nessa nova sociedade contemporânea. Nesse sentido 

deve ser reconhecida como um direito fundamental e estratégico para a sobrevivência e a 

garantia da qualidade de vida de milhões de pessoas excluídas das condições mínimas da 

existência humana. 

A atuação docente tem fundamental papel nessa luta, e dever social de fornecer as 

tecnologias mais diversas em sua prática profissional, já que pode ser essa a oportunidade de 

o aluno de ter acesso a elas. Tecnologia, hoje, não é apenas o computador. 

As atividades educacionais ocorridas num espaço maker tiram o foco do 

computador, tal como acostumávamos observar nos antigos laboratórios de informáticas. 

Neste novo espaço o computador permanece importante como ferramenta de projeto, registro 

e de busca de referências, mas é apenas mais um equipamento entre tantos, o que mostra outra 

diferença com relação aos LI, a apresentação de uma gama de tecnologia. Essa dimensão 

tecnológica do licenciando, ao ser aumentada, pode estar fomentando um direito negado 
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anteriormente de um acesso aberto às tecnologias. Fazendo isso, a licenciatura ensina ao 

graduando a garantir o mesmo direito ao seu alunato. Contudo, há de se manter a lucidez para 

entender que objetos tecnológicos nada mais são do que extensões do processo cognitivo, 

Blikstein (2014). 

Você viu o que aconteceu na formação com professores no último 

sábado? (referindo-se a uma formação que os makers davam a 

professores do ensino público da cidade e que era acompanhada pelo 

pesquisador). 

A professora falou sobre uma atividade de diversidade que ela tinha 

feito com os alunos dela e nos pediu opinião do que ela poderia fazer, 

utilizando o Fab Lab. [...] 

Essa professora, docente de crianças de 4 a 6 anos, propunha todo ano, 

para trabalhar com o tema, que os alunos criassem bonequinhos. Para 

isso pedia que os pais mandassem potes vazios de amaciantes de roupas, 

para servir como “corpo” para os bonecos. Porém, em seu relato, dizia 

que não estava muito empolgada com a atividade porque cada criança 

trazia um tipo de amaciante, e os bonecos ficavam diferentes. [...]  

Ela então queria saber se poderia imprimir no Fab Lab, 30 corpinhos de 

bonecos para servir de base para que os alunos mudassem o resto, mas 

tendo uma base igual. Potes de amaciantes diferentes não era problema, 

era pra ser a solução! 

Claro que ela pode ir ao fablabs fazer, mas a questão é: precisa? 

Mostrar tudo igual é tratar de diversidade? (E- MK2-BRA, junho 

2017) 

Há de se saber a hora de utilizar a tecnologia no ensino. Por vezes, o trabalho com 

potes vazios de amaciantes é mais significativo que um bando de bonecos impressos na 3D. 

A escolha do docente vem da sua percepção da relação entre teoria e prática. É importante ter 

conhecimento científico, pedagógico e tecnológico, para saber como, quando e o porquê usar 

o maker. 

Ensinar aprendendo e aprender fazendo, bancando a Rigorosidade Metódica na 

construção do conhecimento e envolta num contexto problematizador real e significativo. Esta 

é a primeira competência que formulamos, e ataca diretamente a relação teoria e prática, já 

tanto debatido na licenciatura. 

As escolas não esperam que os estudantes se tornem especialistas em 

matemática ou ciências sem a orientação dos professores, então, por que 

esperar que elas possam criar e desenvolver projetos maker sem terem 
uma referência? Não à toa, os projetos que surgem nos espaços makers 
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escolares (como já presenciei) costumam não abordar o pensamento 

crítico ou o currículo. (NC, novembro 2018) 

Muitas das mudanças trazidas pela abordagem maker são metodológicas e não 

tecnológicas. Espaços maker proporcionam uma diversidade de possibilidades de 

aprendizagem, guiadas pela criação de objetos enriquecidos por tecnologia. Sob esse enfoque, 

as ferramentas tecnológicas presentes neste espaço devem favorecer ao aluno tanto o 

aprender-com como o aprender-sobre-o-pensar. Trata-se da ideia do hands-on e head-in, 

Papert (1985) e Harel (1991).  

A molecada aqui é muito defasada na questão educacional. Várias vezes 

no ano já vimos as escolas fechadas por conta da ordem que vinha do 

“chefe” (referindo-se ao comandante do tráfico de drogas da região). 

Quando o pessoal modela em 3D aqui no Fab Lab, faz uma casinha, um 

personagem, tal... [...] Cara, isso é uma coisa muito importante na vida 

deles! 

É uma coisa muito... é que não sei se essa palavra tem que ser usada, 

mas eu diria que empodera muito a pessoa. Pegando de exemplo alguns 

casos, teve um molequinho aqui que chegou, “e aí professor?! Quero 

fazer um negócio e tal”.  

Vamos lá... Aprendeu modelagem, aprendeu a mexer na 3D, depois 

começou a tocar tudo sozinho... 

“Olha, vou fazer um campo de futebol”. Modelou o campo de futebol, 

modelou as traves, aí ele não sabia qual era o tamanho da trave, foi 

pesquisar, ensinamos ele como é que pesquisa, falamos de escala, tudo 

mais... 

Então ele desenvolveu todo o projeto. Modelou e a gente imprimiu aqui. 

Ele pegou assim o campinho feito e falou: “Da hora né, professor?!” 

Nossa, bem legal, parabéns. Aí ele falou assim: “Isso aqui é tipo 

trabalho de engenheiro, de arquiteto, né!?” É, mas foi você quem fez, 
então você pode ser também. “Ah é! Legal! Acho que vou fazer 

faculdade. Vou estudar pra fazer vários campos”. 

Isso é uma coisa que não passava na cabeça dele antes. Além de fazê-

lo pensar numa profissão que achava que nem era pra ele, quando “ver” 

na matemática o que viu aqui, ele vai lembrar o que que é, já sabe, não 

vai partir do zero. (E-T28 FL-SP, junho/2017) 

É importante relembrar que o Técnico não tem o dever de ensinar currículo 

escolar, mas nesta atividade o currículo matemático de grandezas e medidas de alguma 

forma foi explorado. Provavelmente não de maneira acadêmica e nem mesmo 
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empreendendo toda a ideia da teoria, mas foi interpretada nas ações práticas que o aluno 

e o técnico tiveram na construção do objeto. Dessa forma, como lembrado pelo Técnico, 

quando esse adolescente estiver na escola vendo na teoria esses conceitos, poderá 

conectar a teoria à sua aprendizagem nesta produção. 

Os benefícios que a criação de algo significativo, ou seja, algo que envolva 

afetivamente e cognitivamente o produtor com aquilo que está produzindo, é de valiosa 

importância na formação docente e na sua atuação profissional. Isso porque pode ensinar 

ao futuro professor o valor emocional e a carga de compromisso que uma construção traz 

à atividade, assim como a experiência de trabalhar no Fab Lab proporcionou ao técnico 

que deu o depoimento.  

Por isso, a criação deve existir na licenciatura como exercício permanente. A 

prática docente é uma prática pouco compromissada com a criação, porque responde ao 

livro didático, responde ao currículo, à base, aos DNC, ou a qualquer coisa que não é 

aquilo que está ocorrendo naquele momento na sala de aula, e isso inibe a possibilidade 

de criação do professor. Não que o docente deva abandonar tais referências, mas as 

propostas guiadas ainda são “muletas pedagógicas” para os docentes em se tratando de 

Educação Maker. Mesmo assim, existe um repertório prévio, por mais que essa prática 

criacionista não seja exercitada, professores conseguem realizar boas invenções.  

O professor, ao ver no Fab Lab a oportunidade de criar um tabuleiro pro 

jogo que havia inventado para ensinar estatística, assim o fez. [...] Ao 

começar o projeto, viu que todo o jogo poderia ser tecnológico, não só 

o tabuleiro. [...] Os dados seriam impressos na 3D, a programação 

ficaria armazenada no Scratch para facilitar seu trabalho quando fosse 

conferir as contas dos alunos, e por fim, o estádio de futebol ia ficando 

pronto. O jogo, que antes era no papel e giz, tomou vida! (NC, janeiro 

2017) 

A ideia era ter um microscópio de baixo custo, utilizando de câmeras 

velhas de computadores, que por vezes nem usamos mais. Foi uma ideia 

que aperfeiçoamos da internet. Um site alemão trazia um protótipo. Mas 

não nos servia. Um dia, tendo uma oficina no Fab Lab, olhei pra 

cortadora a laser e lembrei do microscópio. Uma semana depois, estava 

de volta remodelando o que havia colhido na internet. Reinventando. 

Essa semana eu acabei dando uma oficina, aqui mesmo no Fab Lab, 

para professores da rede, ensinando a construir meu protótipo. Aliás, 

cada um saiu com um hoje. Foi muito bacana! (E-MK6 BRA, outubro 

2016) 

Minha vontade era morar aqui. Tanta coisa legal pra fazer. Eu não sou 

muito de criar, mas aqui eu lembro da minha infância. Esses dias 
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fizemos uma oficina de marcenaria aqui. Lembrei dos brinquedos que 

tínhamos quando crianças, meu irmão e eu. E acredita que eu consegui 

fazer um modelo? Vou levar pra minha filha, mas ela não vai brincar 

não que é pra não estragar. Vai ficar de enfeite da casa. (E-P10 EI-SP, 

setembro/2017) 

Os professores são makers quando precisam, criam, reinventam, trazem 

experiências das memórias de suas infâncias para acessar o lugar da criação. Mas não são 

acostumados a serem criativos. É tão grave a falta de criação que os professores ficam 

reproduzindo “corações” quando são pedidos para desenhar formas livres nas atividades 

de formação, o que foi presenciado numa das formações maker que ocorreu nos Fab Labs 

para professores.  

Numa ação dentro dum Fablab, uma criança que já havia feito sua parte 

e estava ociosa, me pede pra dizer uma coisa pra ela desenhar no seu 

caderno.  

Então digo: um dinossauro de 5 cabeças.  

Ela então responde: Ah, mas eu não sei tia, pede uma coisa mais fácil…  

E é isso, a criança já está acostumada a falarem “coração, estrela”, e ela 

rapidamente fazer a forma. Mas é uma criança de 5 anos que deveria ter 

na imaginação e criação sua ferramenta mais importante.  

Porém, a escola provavelmente pede pra ela desenhar as mesmas coisas, 

do mesmo jeito, com o mesmo olhar, e a partir daí você passa a 

reproduzir sempre. (E- MK1-BRA, junho 2017) 

Por que se pensa tanto em coração na educação? Por mais que gostaríamos de 

acreditar que esse coração vem do amor que sentimos pela docência, tal como exige Freire 

(1996), imaginamos que na verdade essa reprodução escancara a falta de imaginação e 

criatividade dos professores. É preciso criar produtos significativos, mas isso significa 

criar, não reproduzir. 

A aprendizagem pelo fazer retoma a condição natural da experimentação, da 

curiosidade e da criatividade, permitindo àqueles que a praticam, envolver-se em 

atividades em que possam criar coisas intuitivamente, indo além de apenas interagir com 

a tecnologia. Porém, essa curiosidade deve ser epistemológica, não uma simples 

curiosidade como podemos concluir a partir do pensamento de Freire:  

curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
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procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz 

parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 

curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 

fazemos (FREIRE, 2000, p. 35). 

Apenas fazer algo significativo não justifica a atuação do professor, é necessário 

também se preocupar com a rigorosidade metódica (FREIRE, 1996), porém, como percebido 

no cenário atual, dada a quantidade de disciplinas de conhecimento específico praticada na 

licenciatura, esse compromisso possivelmente não está desamparado.  

Apesar disso, a rigorosidade pode ser repensada, não para perder seu rigor, mas 

talvez sua sisudez, tornando-se uma diversão difícil. A ideia de "diversão difícil" de 

Seymour Papert, que exige que os alunos lidem com material difícil para alcançar um 

objetivo que lhes interessa (BLIKSTEIN e WORSLEY, 2016).  

A possibilidade de trabalhar o ensino num contexto problematizador, real, 

significativo e envolto de tecnologia, talvez seja o maior benefício para tornar a licenciatura 

um local aprazível ao licenciando, o que não quer dizer um lugar sem rigorosidade metódica, 

que também se espera de um professor. É o construcionismo sendo posto em prática.   

Temos hoje um modelo que concilia os três conhecimentos, teórico, pedagógico e 

tecnológico, e que pode ajudar no processo de formação docente. Mishra e Koehler (2006), 

desenvolveram, com base nas ideias de Shulman (1986), um modelo denominado 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), que pode ser traduzido como 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo.  

Antes do trabalho de Shulman (1986), era natural imaginar conhecimento 

pedagógico totalmente disjunto do conhecimento do conteúdo, então o autor identificou a 

existência de uma interseção entre os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos do 

conteúdo, criando um modelo simples para apresentar este conhecimento pedagógico do 

conteúdo (Pedagogical Content Knowledge - PCK), visto na Figura 39.  
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Figura 39 – Pedagogical Content Knowledge (SHULMAN, 1986) 

Para Shulman (1987), ao conhecimento pedagógico do conteúdo corresponde: 

aquela mistura especial entre conteúdo e pedagogia que pertence 

unicamente aos professores, constituindo a sua forma especial de 

compreender a profissão [...], (e que estabelece) a ligação entre o 

conteúdo das disciplinas e a pedagogia no sentido de uma compreensão 

de como os tópicos particulares, os problemas ou os temas podem ser 

organizados, representados e adaptados de acordo com os diversos 

interesses e capacidades dos alunos e apresentados para o ensino. 

(SHULMAN, 1987, p. 8) 

Este é um modelo que considera ao mesmo tempo o pensar e o fazer, o refletir 

e o agir. Nesta perspectiva, Shulman (1987) pede que os professores sejam capazes de 

desenvolver, antes, uma base sólida de conhecimento sobre o currículo, conteúdo que 

lecionam, tendo clareza dos objetivos que perseguem, dos alunos que formam e do 

contexto no qual o ensino acontece. Tendo isso como base, o professor passa uma nova 

tarefa de transformar seus próprios conhecimentos em representações que possam ser 

adaptadas à construção ativa do saber por parte dos alunos, para que, por sua vez, estes 

possam avaliar e refletir sobre o seu ensino e sobre o que aprenderam. Segundo Shulman 

(1987, p. 10), estas reflexões levam ainda à aquisição de novos conhecimentos por parte 

dos professores e, desse modo, aprendem com a própria experiência. 

Foi então que, a partir do modelo de Shulman (1986), e considerando os 

avanços das tecnologias e sua presença na prática docente, Mishra e Koehler (2006) 

buscaram atualizar o conceito, incorporando o conhecimento tecnológico ao modelo 
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teórico de Shulman (1986), para produzir ensino eficaz com a tecnologia, resultando 

então no modelo TPACK, mencionado anteriormente, apresentado na Figura 40: 

 

Figura 40 - Technological Pedagogical Content Knowledge (MISHRA; KOEHLER, 2006) 

Lobo da Costa e Prado (2015) explicam a aplicação do modelo em processos 

formativos: 

Em processos formativos com a intenção de auxiliar o professor a 

construir o TPACK, é necessário que se proponham situações com 

tecnologia, que tenham como ponto de partida o conhecimento 

específico do conteúdo e envolvam discussões pedagógicas e também 

as ligadas às implicações do uso dos recursos tecnológicos no ensino 

como formas de estruturação do pensamento (LOBO DA COSTA; 

PRADO, 2015, p. 117). 

O framework teórico TPACK salienta as complexas relações que existem entre 

o conhecimento das áreas de conteúdo, pedagogia e tecnologia e pode ser uma estrutura 

organizacional útil para definir o que os professores precisam saber para integrar a 

tecnologia às suas práticas de maneira efetiva (ARCHAMBAULT; CRIPPEN, 2009). 

Trazemos agora, a competência que versa sobre relacionar-se dialogicamente na 

liberdade, na autoridade e no respeito, valorizando o conhecimento do outro e compartilhando 
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com parcerias. Ao falarmos de coletividade, de pertencimento, somos levados a relembrar as 

palavras de Kenski (2001), quando a autora faz uma referência à comunidade virtual. 

A comunidade virtual ativa desperta o desejo e a necessidade de 

colaboração entre seus membros na medida em que eles se sintam 

acolhidos e reconhecidos pelas suas contribuições e participações 

(KENSKI, 2001, p. 54). 

É o sentimento de pertencimento a que se refere a autora que faz também parte de 

uma comunidade maker. Transportados para a educação maker, os sentimentos de 

acolhimento e reconhecimento tem o poder de criar conexões entre os membros da 

comunidade e possibilitar atingir a sujeitos que seriam mais fechados e introspectivos. 

Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas oficinas, e eu percebi isso 

com o tempo, não foi uma coisa de primeira, foi valorizar o 

conhecimento que a pessoa tem... Faz com que a pessoa te escute muito 

mais! Então quando chega um molequinho contando história: “Ah não, 

meu pai é pintor”.  

Ah, que legal! Aí você já se liga que aquele moleque sabe o que é um 

rolinho, sabe a diferença de um rolinho pra um pincel, etc. [...] então, 

quando precisar de alguma coisa de pintura, pergunto pra ele. Ou então 

peço pra ele pegar tal tinta, tal...  

Cara, isso faz uma diferença na estima da pessoa, muito grande! (E-T04 

FL-SP, maio/2017) 

Para gerar esse sentimento de pertencimento, que é comum em qualquer Fab Lab 

Livre SP, o professor precisa entender que sua postura deve ser diferente da adotada 

normalmente no território da sala de aula. 

Então o pessoal acaba acolhendo justamente por esse, esse 

comportamento que a gente desenvolveu aqui dentro né?! De aproximar 

com o pessoal. 

A própria disposição do Fab Lab é um pouco diferente de uma sala de 

aula. Sala de aula, estou aqui na frente, eu mando, eu falo, vocês 

escutam.  

Aqui nas oficinas, geralmente a gente se senta junto com o pessoal, ou 

então a gente só se levanta, pra falar com o pessoal que tá mais longe, 

depois acaba sentando e se mistura ali no meio. 

Então essa dinâmica de aula, digamos assim, mais próxima, ajudou a 

gente a lidar com esse choque, né?! (E-T34 FL-SP, agosto/2017) 
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Porém, esse sentimento de pertencimento não devia ficar apenas em nível pessoal, 

mas se expandir para níveis institucionais. O futuro licenciando precisa conhecer as 

instituições que podem ser parceiras de seu trabalho docente e saber articular essas parcerias. 

Mas antes de tudo, é preciso apresentar ao futuro docente a diferença do discurso e da prática 

escolar, quando falamos de colaboração. 

Dificilmente uma só instituição dá conta de uma formação integrada e completa 

dos estudantes. Na escola, a criança é esquartejada (fragmentada). O João, que é bom em 

matemática não é bom em português, mas na sala de professores as conversas sobre o João, 

em maioria, se concentram apenas no comportamento. 

A escola é um equipamento muito estratégico. Não importa onde você vá, lá tem 

uma escola. Do ponto de vista histórico, ela foi desenvolvida de forma fechada, mesmo 

entendendo que educação acontece em todos os lugares, a escola tem sua vaidade por ser o 

centro do pensamento intelectual, mesmo porque reúne todos os campos de conhecimento, e 

não existe outro equipamento social que faça isso de maneira tão disseminada. Isso mostra o 

quanto a escola tem dificuldade de verdadeiramente compartilhar.  

Se a escola não troca entre si, ela olharia para fora de seus muros?  

Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava 

uma reunião de quatro dias com professores e professoras de dez 

escolas da área para planejar em comum suas atividades pedagógicas, 

visitei uma sala em que se expunha fotografias das redondezas da 

escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas bem-postas também. 

Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e dificuldades. 

Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, 

alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco atrás de mim 

dois professores faziam comentários em torno do que lhes tocava mais 

de perto. De repente, um deles afirmou: “Há dez anos ensino nesta 

escola. Jamais conheci nada de sua redondeza além das ruas que lhe dão 

acesso. Agora, ao ver esta exposição* de fotografias que nos revelam 

um pouco de seu contexto, me convenço de quão precária deve ter sido 

a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar, como 

formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, dos 

educandos?” (FREIRE, 1996, p. 51). 

Por não olhar o aluno como membro social que participa de uma sociedade fora 

dos muros da escola, os professores podem recorrer no erro cometido pelo professor que Freire 

cita. Isso mostra a importância do futuro professor em conhecer os entornos e as possibilidades 
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que a escola, por vezes, deixa de notar. Particularmente em nossa pesquisa, vimos que as 

escolas e Fab Labs se entrelaçaram de maneira muito tímida e rasa.  

Do ponto de vista da política, não foi pensada e não foi criada condição 

pra que isso acontecesse de forma estruturada, que seria o papel da 

política pública. Porque acontecer de forma espontânea não é política. 

Mas claro que pode acontecer espontaneamente, e seria maravilhoso 

apenas por acontecer, a cidade tá aí mostrando que essas coisas 

acontecem. Um professor resolve atravessar a rua e ir, mas nem isso 

não tem acontecido. (E-MK5 BRA, junho 2017) 

As escolas públicas da cidade de São Paulo, por não possuírem espaços makers em 

seu território, têm de se deslocar, como vimos, para os Fab Labs públicos. A enorme 

dificuldade encontrada para realizar tal tarefa evidencia a falta de preparo de uma política que 

pensasse em entrelaçar os seus aparelhos urbanos. Por outro lado, nos dá a certeza de que o 

Fab Lab gratuito no Brasil faz todo o sentido, dado o contexto de desigualdade econômica 

social e cultural. Se não fosse o Fab Lab público criado, dificilmente tantos alunos da 

periferia teriam conhecido aparelhos como a impressora 3D. 

Apesar disso, é possível vincular Fab Labs e Escolas, mesmo que não tenha sido 

pensado politicamente. Mas necessariamente, pra isso, hoje, a conexão entre professor e 

técnicos é o grande agente. 

Pensar uma estrutura, um arranjo, que inicialmente será sim 

centralizado e mais macro, mas que de alguma forma dispara essa 

convocatória de conexão desses equipamentos intersetoriais. [...] 

Pensar a formação de agentes, não só professores. Equipes de Fablabs 

públicos devem se ver como educadores, mesmo que não se enxerguem 

assim, porque na verdade eles o são. É necessário o técnico ter a 

expertise de pensar também projetos de educação. [...] E claro, não seria 

nada mal se os professores também tivessem expertise makers... vimos 

que ajudaria demais! O professor é uma peça importantíssima e essencial. 

(E-MK4 BRA, junho 2017) 

É a lógica do encaminhamento: a partir do momento em que os alunos estão no Fab 

Lab, o professor entende que os alunos não estão mais na sua “jurisdição”, que o responsável 

por eles é o educador do Fablab, e vai embora fazer outra coisa. Encaminha os alunos. Falamos 

desse fenômeno no capítulo terceiro. 

Combater essa postura é propor que a licenciatura mostre ao futuro docente os 

outros equipamentos da cidade que não a escola; seja museu, parque, praça ou Fab Lab, para 
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que conhecendo-os, e entendendo sua função na sociedade e sua potencialidade de parceria 

com a escola, o professor conclua que são parte do processo de educar.  

A partir daí, o professor vai além do papel de entender e conectar para os alunos 

esses equipamentos urbanos existentes, utilizando-os na promoção de interações diversas e 

multifacetadas e garantindo a esses alunos – crianças e jovens – o seu direito à cidade. 

Você está indo lá e mostrando que aquele é um equipamento urbano da 

sua cidade, que ele pode voltar com o pai que nunca teria ido num 

Fablab, num museu. Essa criança pode vir no Fab Lab no fim de semana 

com o pai e de repente tem a ajuda para um brinquedo que ela não 

consegue consertar porque não tem dinheiro pra isso. [...] 

Você promover esse olhar do professor deve ser levado em conta na 

formação, inicial e continuada. Uma formação a partir do olhar! (E-

MK2 BRA, junho 2017). 

Se as pessoas fora da educação conseguem entender esse olhar educacional, é nosso 

dever como educadores e cursos de formação, dar mais atenção ao entorno escolar. Falando 

em perspectiva, temos ainda a oportunidade de amplificar o direito do aluno (e do professor) 

da tecnologia ao espaço tecnológico que a cidade proporciona.  

Não é só acessar e conectar escola e Fablab, porque diversifica, porque 

fica mais legal, mais interessante, mais tecnológico ou atual. Isso 

também é algo importante. Mas tão importante é pensar que essas 

crianças também têm o direito de acessar esse equipamento, têm direito 

a todas as interações que esse equipamento promove. Se perdermos isso 

de vista, a tendência é que o Fab Lab vire um penduricalho na cidade. 

(E-MK1 BRA, junho 2017) 

Estamos pautando a qualidade da educação, que é também importante, nas 

avaliações, mas quando se levanta essa pauta e a verificamos na perspectiva do direito, temos 

que questionar que a cidade criou uma rede de laboratório de fabricação digital gratuita e 

pública.  

Quem vai acessar isso aqui? Por que todo mundo tem direito? E é 

interessante ver que instaura-se um novo direito, porque isso antes não 

estava dado, mas à medida em que a cidade constrói isso e disponibiliza, 

isso passa a ser um direito, e a escola pode desempenhar um papel 

estratégico na seguridade desse direito, que é [...] hoje eu levo o meu 

estudante, amanhã, esse estudante que é uma criança fora da escola, 

leva sua família. [...]  

Porque a ideia é que ele tenha autonomia pra acessar, que ele não 
dependa da escola. A escola tem o papel, não exclusivo, na garantia 

desse direito, mas temos que caminhar para que o aluno crie uma 
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autonomia de apropriação, gerando movimento e cultura de 

pertencimento. (E-MK2 BRA, junho 2017) 

Então, a cultura do pertencimento, que Kenski (2001) relatou em sua comunidade 

virtual, poderia ser expandido para toda uma cidade. A questão primordial é que os Fab Labs 

ainda não são conhecidos, daí como se apropriar de uma coisa que você nem sabe que existe? 

Está posto então novamente, o papel da política, na tentativa de mobilizar uma campanha de 

acesso. Corre-se o risco de criar um equipamento público na cidade e que fique restrito a um 

nicho específico, a um determinado público, e daí tem-se a sensação que estamos garantindo 

um direito que a gente não está. E o Fablab tem esse risco. Como ele mexe com tecnologia, 

você tem um público de tecnologia que pode ser o único usuário, pois já é maker, já trabalha 

com essa ideologia, e acaba o Fablab não se expandindo pra quem não é.  

Desta forma, entendemos que existe uma falta de recursos para diminuir a distância 

entre os Fab Labs e as escolas. Mas não se trata de recurso apenas financeiro. Diz respeito ao 

equipamento, mas também a ideias, pessoas, tecnologia e a transformação da natureza, afinal 

a própria tecnologia trata de dominar algo da natureza e criar outra coisa, nova. O manusear 

do fogo, o machado, a roda, a primeira panela, todas são tecnologias que são produções e 

criação do homem. 

Existe o equipamento escola, o equipamento Fablab, e o trajeto, não só físico, de 

um ao outro. A inúmera quantidade de makers na cidade também é caminho entre eles. Nem 

sempre a distância é percorrida em metros e quilômetros, mas em pessoas. É atribuída a 

Dostoievski a frase captada de uma aldeia russa, mas também disseminada pela UNESCO 

como sendo de uma aldeia africana: “é necessária toda uma aldeia para educar uma 

criança”.  

E o desenvolvimento humano e das comunidades e sociedades complexas 

também se dá a partir desse esforço conjunto. Educação precisa, nesse sentido, ser 

enxergada como um processo complexo e contínuo que demanda esforço conjunto de 

inúmeras pessoas, de diversos segmentos e contextos com diversas perspectivas de 

atuação. Conectar de forma qualificada é transformar essa interação em algo que se torne uma 

cultura, firmando a presença de cada um no mundo. 

Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer 

cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem 
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cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem 

usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o 

mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do 

mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem 

politizar não é possível. É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, 

que se funda a educação como processo permanente (FREIRE, 2000, p. 

64). 

Por fim, na última competência temos a amarração para todas as outras. É 

preciso formar-se permanentemente num projeto reflexivo e progressista de 

amorosidade e de compromisso de transformar realidades, formando e valorizando 

sujeitos críticos e sonhadores. Sobre esta orientação, a reflexão é primordial, como afirma 

Imbernón (2001):  

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática 

docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 

constante de autoavaliação que oriente seu trabalho. A orientação para 

esse processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção 

educativa, uma análise da prática do ponto de vista dos pressupostos 

ideológicos e comportamentais subjacentes (IMBERNÓN, 2001 p.48-

49). 

Além de prezar por uma reflexão na formação, é preciso entender que este é 

um processo individualizado. É fato que as formações docentes, a exemplo do que ocorre 

nas escolas, são estruturadas de maneira coletiva, mas ninguém aprende da mesma forma, 

afinal, se ninguém é igual a ninguém, ninguém aprende como ninguém e, por isso, não 

existe uma formação coletiva que afete a todos da mesma maneira, ainda que a formação 

se utilize dos mesmos espaços físicos e conceituais.  

Sabendo da especificidade de cada indivíduo, é importante criar para os futuros 

professores mecanismos de documentação e análise de sua própria formação. Baseada no 

Movimento Maker, no qual o aprendizado é assumidamente individual, a ação de registrar 

é algo valioso, pois o registro possibilita acompanhar sua formação, ajuizando inclusive, 

caso necessite, a possibilidade de mudança nos rumos do processo formativo. Dessa 

forma, se a proposta é formar-se permanentemente, então faz-se necessário uma estrutura 

que permita o acompanhamento constante das ações e avanços do formando. Pensando 

nisso, a Figura 41 apresenta uma estrutura de registro e acompanhamento do 

desenvolvimento da formação docente, que chamamos de Quadrantes de 

acompanhamento das competências docentes.  
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“Ensinar aprendendo e aprender fazendo”, “Letrar-se em Tecnologia”, 

“Planejar o Tempo e o Espaço” e “Relacionar-se dialogicamente na liberdade”, 

concebem os quatro quadrantes de um plano cartesiano o qual representará o 

desenvolvimento destas competências, baseadas nas primeiras competências necessárias 

à prática educativa e maker. O esquema ganha sentido à medida que, da origem para as 

extremidades, cada círculo representa os semestres de uma licenciatura, possibilitando ao 

licenciando, conscientemente, acompanhar sua evolução, enquanto avança em sua 

formação e preenche os espaços. 

 

Figura 41 – Quadrantes de acompanhamento das competências docentes 

Na Figura 41, verifique que cada quadrante se subdivide em três itens, 

dispostos nas extremidades do círculo maior, que representam pontos essenciais a serem 

considerados no desenvolvimento da competência em questão, já que são pontos-chave 

desta. É importante ressaltar que a ordenação apresentada não impede o licenciando de 
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acrescentar outras aptidões que julgar necessárias, atualizando ou personalizando a 

estrutura.  

Uma observação que, possivelmente, não escapou ao leitor foi a ausência nos 

quadrantes da quinta competência necessária à prática educativa e maker: “Formar-se 

permanentemente num projeto reflexivo e progressista de amorosidade e de compromisso 

de transformar realidades, formando e valorizando sujeitos críticos e sonhadores”. Na 

construção da estrutura de documentação e análise das competências docentes, esta quinta 

competência nos parece intrínseca a partir do momento em que assumimos que o 

licenciando, preocupado e consciente na busca pela reflexão sobre sua formação, faz uso 

da estrutura. O próprio ato de se valer deste instrumento para refletir sobre seu 

desenvolvimento profissional mostra o interesse de um permanente projeto progressista. 

A partir daí, focados nos quatro quadrantes da Figura 41, seguimos para 

algumas sugestões de como realizar as primeiras perguntas sobre o desenvolvimento 

profissional docente, as quais pudessem dar indícios sobre o progresso na formação 

docente. Vale relembrar que as perguntas toam para um determinado período. Assim, é 

essencial que o estudante revisite os quadrantes regularmente ao final dos semestres 

letivos, refazendo as perguntas.  

Segue o Quadro 32 com sugestões de como usar os quadrantes de 

acompanhamento das competências docentes. Para cada resposta positiva sobre as 

perguntas feitas no quadro, o licenciando preenche o espaço em branco referente àquele 

período, indicando que conseguiu avançar seu desenvolvimento naquela competência. 

Outras perguntas podem e devem ser acrescidas nesse processo.  

Optamos por não sugerir muitas perguntas para cada tópico pela convicção de 

que o licenciando deva também pensar sobre as indagações a serem feitas, dando um 

caráter personalizado à sua formação, pois, como já mencionamos anteriormente, é um 

processo individualizado.  
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Quadro 31 - Como usar os quadrantes de acompanhamento das competências docentes 

Perguntas para orientar o uso dos quadrantes de acompanhamento das 

competências docentes 

COMPETÊNCIA Pontos-chave 
(PERGUNTAR) 

 

No período analisado, ... 

Ensinar 

aprendendo e 

aprender fazendo 

Dificuldade divertida; 
... desenvolvi alguma atividade difícil, mas 

divertida? 

Rigorosidade Metódica; ... aprendi mais sobre minha ciência? 

Contexto problematizador real. 
... tenho usado aplicações reais para 

conhecimentos científicos? 

Letrar-se em 

Tecnologia 

Tecnologia como Direito; 
... apresentei alguma tecnologia a alguém 

que não a conhecia? 

Desmistificar e Humanizar; 
... trabalhei a tecnologia de forma 

humanizada? 

Diversificar. ... conheci uma nova tecnologia? 

Planejar o Tempo 

e o Espaço 

Planejamento e Preparação; 
... planejei, preparei e desenvolvi uma 

aula/atividade cumprindo um prazo dado? 

Aprendizado Individualizado; 
... considerei o aprendizado 

individualizado? 

Erro como parte do processo. ... atentei ao erro como parte do processo? 

Relacionar-se 

dialogicamente na 

liberdade 

Registrar e compartilhar; 
... registrei e compartilhei conhecimento 

e/ou metodologia? 

Autoridade e Respeito; 
... tenho aprendido/discutido sobre relação 

dialógica de autoridade e respeito? 

Rede de parcerias. ... aumentei minha rede de parcerias?  

 

Apesar de ser uma ideia simples, sobre uma formação tão complexa como é a 

da docência, este método ajuda na visão geral do desenvolvimento das competências, pois 

gera um panorama de fácil leitura do processo formativo, podendo indicar inclusive 

algumas deficiências e a necessidade de redirecionar a atenção a pontos não detectados 

normalmente. Dessa forma, indicamos esse procedimento como um ponto de partida, mas 
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não definitivo, para ajuizar sobre a própria formação, numa postura reflexiva de seu 

processo de desenvolvimento de competências e, principalmente, fazendo com que o 

futuro professor se veja como um ser inacabado e, conhecedor do próprio inacabamento, 

sabedor de que pode ir além dele (FREIRE, 2000, p. 59). 

Agora, ainda baseados na Figura 41, sobre os Quadrantes de acompanhamento 

das competências docentes, voltamos nossa atenção para a parte da formação em si. 

Afinal, como já vimos, se esperamos que os futuros professores desenvolvam 

competências, é esperado também que a formação os possibilite esse desenvolvimento. 

Percebendo que as formações de professores têm pouco possibilitado as competências 

que apontamos, é necessária a reformulação destas formações. 

Porém, é preciso ter clareza que reformular não significa descartar tudo o que 

é existente, mas saber atuar em mudanças pontuais e acertadas. De fato, não acreditamos 

em soluções simplistas para a Educação. Se, por exemplo, a intenção é promover o 

pensamento crítico nos futuros professores, não basta criar uma disciplina sobre 

“pensamento crítico”, com a qual imagina-se que, depois de cursada, o licenciando esteja 

formado nesta competência. É preciso, na verdade, observar e incentivar o pensamento 

crítico em diversas disciplinas e em momentos distintos da formação, exercitando as 

ideias, fazendo perguntas e elaborando possíveis soluções.  

Assim, de maneira geral para as licenciaturas, buscar uma formação que 

possibilite o desenvolvimento das competências que aqui formulamos é pensar em como 

inserir cada uma delas na longevidade do curso, o que significa, em termos práticos, que 

os três núcleos de formação (I, II e III) não deverão trabalhar competências distintas, mas 

sim múltiplas, em níveis diferentes e ao mesmo tempo. Ao falarmos de uma competência 

em que é importante Ensinar Aprendendo e Aprender Fazendo estamos claramente 

pedindo às licenciaturas que optem nas disciplinas, quando possível, pela aplicação da 

teoria científica na apresentação e no desenvolvimento do conhecimento científico para 

o formando.  

Esta é uma estratégia que vai ao encontro de como a própria ciência tem sido 

produzida ao longo da existência humana, afinal, o conhecimento cientifico tem sido 

desenvolvido pelo olhar do ser-humano em resposta a situações reais percebidas em seu 

universo e, portanto, é natural que o ensino seja desenvolvido num contexto 
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problematizador, real e significativo, mesmo, e principalmente, em disciplinas que 

tenham caráter abstrato. Esta estratégia pode ainda ser promovida ao estimularmos nas 

licenciaturas, as pesquisas, fazendo com que o olhar atento aos problemas da educação e 

a criação de soluções seja um exercício permanente.  

Porém, é fundamental nesse processo que a construção de conhecimento, nas 

licenciaturas, não seja suavizada na rigorosidade do método ou do próprio conhecimento. 

Assim, reiteramos que a Rigorosidade Metódica é valiosa na formação do docente e deve 

ser adotada como uma diversão difícil. 

Ao falarmos, agora, da competência Letrar-se em Tecnologia, continuamos 

com o discurso de que não se trata apenas de criarmos outras disciplinas específicas de 

sua utilização na educação. Apenas criar mais disciplinas de Tecnologia não garante um 

aprendizado efetivo por parte dos licenciandos. Para chegarmos mais próximos de um 

sucesso nesse sentido, é necessário enraizar a Tecnologia nas disciplinas existentes, de 

maneira orgânica e fluida. Para isso, também haveria de se pensar em uma sala de aula 

mais tecnológica dentro do espaço das licenciaturas, que comportasse pelo menos 

aparelhos eletrônicos de escalas menores. 

Numa sociedade em que a Tecnologia é uma nova linguagem (universal), é 

fundamental o docente letrar-se nesta linguagem, humanizando-a como material de 

construção de conhecimento e fomentando-a como direito de seu futuro aluno. 

Assim, além do que já dissemos, as licenciaturas deveriam buscar espaços 

físicos subutilizados e/ou ociosos em suas instituições, para a instalação de espaços 

tecnológicos com equipamentos de diversos tipos e tamanhos, para uso irrestrito dos 

futuros professores. Hoje, este poderia ser um Espaço Maker, considerando que este 

ambiente tem se mostrado como uma convergência de mídias tecnológicas. 

A presença de um ambiente assim traria ainda outros efeitos para a licenciatura, 

como a necessidade de possuir profissionais alocados no espaço, devidamente 

capacitados para trabalhar com os maquinários, mas ainda cientes dos ideais educacionais 

e acadêmicos, que pudessem orientar projetos nestas áreas, buscando a construção de 

conhecimento para o futuro docente, envolvendo, inclusive, os graduandos nas operações 
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de manutenção dos aparatos tecnológicos – alguém similar ao que conhecemos por 

Técnico Maker. 

Além do conhecimento educacional e pedagógico sobre o aparato tecnológico 

presente no laboratório, o futuro docente ainda poderia aprender, com um Técnico Maker, 

um pouco mais sobre o funcionamento da máquina, caso se interessasse. A prototipação 

de materiais escolares inovadores adaptados às necessidades e recursos locais e a 

possibilidade de experimentar conceitos e didáticas vistas em aulas teóricas são apenas 

alguns dos benefícios que os licenciandos poderiam alcançar.  

A quantidade de material educativo (e maker) que poderia ser promovida numa 

estratégia assim seria de vital importância para o amadurecimento do licenciando quanto 

a autonomia e criatividade, mas também para as escolas na obtenção de vários produtos 

educativos e contemporâneos. O objetivo seria fomentar o estudo e o registro dos 

licenciandos, a partir da criação proposta por eles: de uma aula ou produto para uma aula; 

de jogos pensado pelo docente para trabalhar um conceito cientifico, ou a remodelagem 

de outros já existentes (físicos ou digitais); de ambientes virtuais de aprendizagem; de 

objetos de aprendizagem; de programas de computador com viés educativo; de 

aplicativos de celulares para serem utilizados nas instituições escolares; dentre várias 

outras oportunidades. 

Partindo para outra competência mencionada nos quadrantes da Figura 41, 

temos: Planejar o Tempo e o Espaço. Trata-se de uma competência docente tão 

importante quanto pouco trabalhada dentro das licenciaturas. É importante atentar que o 

tempo geralmente restrito à aula expositiva e os espaços padronizados das salas de aula, 

não têm tornado a licenciatura um exemplo a ser seguido. Na verdade, são fatores que 

contribuem para que o Tempo e o Espaço não estejam nem entre os principais tópicos de 

discussão na universidade, mesmo sendo grande questão quando os licenciandos se 

tornam, de fato, professores nas escolas e apresentam grande dificuldade na gestão destes 

dois itens. 

Num cenário tecnológico, possivelmente, a situação é agravada pelo pouco 

conhecimento por parte dos professores das universidades, além de toda a complexidade 

que envolve o ensino num ambiente de tecnologia. Ou seja, pessoas não preparadas para 
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o básico que acontece, ou nem acontece, hoje, tendo que atuar em ambientes mais 

enredados. 

Em ambientes tecnológicos é necessário permitir ao aluno, futuro professor, o 

encantamento, a motivação, a avaliação, a autoavaliação, o erro, o retrocesso, a mudança, 

a autonomia, e o pensamento crítico-reflexivo. Mas diríamos que, principalmente, é 

preciso saber contornar os imprevistos, tais como equipamentos em manutenção.  

Portanto, vale dar tempo ao licenciando para que ele absorva essa atmosfera de 

tecnologia. Isso reafirma a importância de haver salas de aulas com artifícios 

tecnológicos, que pelo convívio, trarão suavidade ao processo do licenciando de absorção 

da cultura tecnológica. Ainda reafirma a necessidade da existência de um espaço 

tecnológico extra, que possa servir de refúgio ao licenciando para testar e aprender, além 

da importância de ter profissionais qualificados para trabalhar nesse local, em parcerias 

com os professores dos licenciandos. 

Por fim, temos a competência: Relacionar-se dialogicamente na liberdade. Tal 

competência nos convida a repensar, dentro dos cursos formadores de professores, as 

relações existentes, além daquelas que poderiam ser criadas com o surgimento da figura 

do Técnico Maker. O compromisso das instituições deve ser promover um ambiente que 

possibilite o relacionamento dialógico, baseado na liberdade, na autoridade e no respeito, 

proporcionando a todos, mas principalmente ao licenciando, a valorização sobre o 

conhecimento do outro, além de fomentar parcerias por meio do compartilhamento. 

Pensamos que a melhor estratégia para fomentar este compromisso seja a 

criação e a manutenção de redes de apoio, num ecossistema educativo, envolvendo as 

Escolas, a Sociedade e seus diversos aparelhos institucionais (como Fab Labs, museus e 

praças), junto da própria universidade, que pode ainda contribuir resgatando seus antigos 

alunos na criação de uma rede de colaboração (alumni). Disciplinas como Estágios 

Supervisionados e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

podem ser instrumentos poderosos nessa iniciativa, já que exemplificam uma conexão 

direta, bem-sucedida e replicável entre a licenciatura e equipamentos escolares. 

Por fim, é necessário que os cursos de licenciatura sejam atentos à formação do 

licenciando num projeto progressista e permanente de reflexão e de amorosidade, com o 
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compromisso de transformar a realidades destes estudantes, que, quando professores, 

poderão transformar a realidade de seus alunos, promovendo a valorização de sujeitos 

críticos e sonhadores. 

Ao explorarmos individualmente as cinco competências necessárias à prática 

educativa e maker, e discutirmos sua validação na conjuntura de um processo formativo 

docente, buscamos atualizar a Formação de Professores a tempos tecnológicos mais 

próximos aos que vivemos. Agora, partimos para o capítulo das considerações finais, 

onde refletimos sobre a pesquisa realizada, confirmando nossa hipótese, e apontando para 

um longo caminho a ser percorrido por educadores e pesquisadores, para uma Formação 

Docente e Maker. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não basta saber ler mecanicamente ‘Eva viu a uva’. É preciso 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, 

quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho.” 

(FREIRE, 1975, apud GADOTTI, 1996, p. 72). 

Esta pesquisa procurou, através de um estudo de campo, discutir sobre uma 

Formação Docente que promovesse o desenvolvimento de competências para o trabalho 

com a Educação Maker, sob a influência do Movimento Maker. Para isto, antes, fizemos 

uma discussão sobre o que significa gerir uma sala de aula maker, e chegamos a quatro 

pontos fundamentais para esta gestão: o espaço físico, as relações interpessoais, o tempo 

e o currículo.  

Inicialmente, o espaço físico exige do docente que abandone a estranheza e a 

insegurança que geralmente são corriqueiras a quem não é acostumado a estar rodeado de 

aparelhos tecnológicos, vistos comumente em fábricas, e, também, da insegurança desses 

objetos e máquinas ali presentes, pontiagudos, cortantes, alguns pesados, com altas 

temperaturas, com raios laser, ou seja, um cenário de possível risco à integridade física 

das pessoas e, consequentemente dos alunos e dele próprio. 

Porém, não se trata de ignorar o risco, mas, sabendo de sua existência, e 

também do potencial que a máquina pode exercer na educação estudantil, cercar-se de 

conhecimento sobre a impressora, por exemplo, de tal forma e com tanto cuidado, que 

emancipe os alunos dessa preocupação e, confiando neles, municia-os também de muita 

informação e cuidado. O risco de um ferimento pela alta temperatura que circula nos bicos 

injetores da impressora ainda existe, mas pode ser controlado nesta estratégia. Desta 

forma, o docente entende que a funcionalidade da impressora trabalha para o objetivo da 

educação enquanto instrumento de conhecimento. 

A importância de o professor entender o que podem realizar as máquinas 

presentes no Fab Lab usando as características de cada uma a favor da sua aula. Entender 

isso também significa saber que é preciso fazer o básico em cada uma delas, implicando 

em, essencialmente, manejar alguns softwares de fabricação digital que são responsáveis 

por enviar para as máquinas o comando necessário para a criação de uma peça. 
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Além disto e, resumidamente, saber gerir um espaço físico maker, para o 

professor trabalhar, significa trabalhar em ilhas, descentralizar o foco em si e atuar em 

diversas áreas presencialmente e também na sua ausência, deixando instruções e objetivos 

simples e bem definidos.  

A estranheza, a insegurança e o trabalho em ilhas afetam, ainda, diretamente 

as relações interpessoais existentes com o professor neste ambiente tecnológico. É 

importante o professor esteja presente e atuante no exercício de sua função, mesmo que, 

a princípio, não se sinta totalmente ambientado e confiante na sua atuação. Ele precisa se 

abrir ao aprendizado em áreas que ele desconhece e que pode ser adquirido através dos 

técnicos dos laboratórios, ou até mesmo dos seus alunos. Criar e fomentar novas relações 

no exercício do trabalho será essencial, com o técnico e com o próprio aluno, a quem ele 

já construiu uma relação de poder. Isso implicará e deixar sua imagem sisuda do “modo 

professor”, negociando sua autoridade e também o poder disciplinar que lhe pertence, 

exercitando a autonomia própria e a do estudante, e se abrindo para parcerias. 

O tempo foi outro elemento analisado na gestão de um espaço maker. Ele é a 

sustentação da organização e do funcionamento da escola e, assim, pelo tempo permeiam 

as interações sociais e as relações escolares. Na atuação docente, então, é importante que 

o professor tenha em mente o uso bem feito do seu próprio tempo. Relembrando as 

palavras de Freire (1991) em Educação na Cidade, é o “tempo para a aquisição e produção 

de conhecimento, a formação permanente dos educadores, o estímulo a uma prática 

educativa crítica, provocadora da curiosidade, da pergunta, do risco intelectual” (1991, p. 

35).  

Tendo isso em mente, partimos para o último dos quatro pilares que nos 

pareceram propícios para promover escolhas e competências didáticas no processo de 

aprendizagem de um espaço maker: a gestão do currículo. Iniciamos este tópico 

analisando a Matriz de Saberes do currículo da Cidade de São Paulo, que tem como 

propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade 

mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável, indicando o que crianças, 

adolescentes e jovens devem aprender e desenvolver ao longo dos seus anos de 

escolaridade.  
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Desta forma, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento orientam-se 

pela Educação Integral a partir da matriz de saberes e indicam o que os estudantes devem 

alcançar a cada ano como resultado das experiências de ensino e de aprendizagem 

intencionalmente previstas para esse fim. Porém, quando contemplamos intimamente a 

sala de aula, no objetivo de geri-la, sendo ou não um espaço maker, precisamos olhar para 

o currículo como o conjunto das disciplinas que o aluno deve percorrer, ou seja, o plano 

de estudos, ou a grade curricular. Existem, portanto, diversas maneiras de como o docente 

gere o currículo dentro de um ambiente escolar, maker ou não. 

Neste sentido, o currículo pode ser entendido como cultura escolar, que é 

proposta pelo professor e que, enquanto cultura, pode ser enxergada na representação na 

Figura 42, produzida pelo Grupo de Design de Cultura denominado Gapingvoid, que bem 

resume diferentes tratamentos na cultura do tratamento da informação. 

 

Figura 42 – Design da cultura da informação. (TWITTER @GAPINGVOID, 2019) 

A Figura 42 resume em quatro diferentes situações o tratamento cultural da 

informação, que podemos, facilmente, e de maneira análoga usar como estrutura para 

indicar diferentes atitudes que o professor toma no tratamento da informação em um 

ambiente da sala de aula.  

Primeiro, temos a Informação como dado, não relacionada entre si. Simples e 

puramente informação. Um segundo estágio, chamado de Conhecimento, vem a partir do 

momento que as informações se relacionam. O Discernimento acontece quando se 

consegue perceber uma dada relação entre duas informações, que aparentemente não era 

ordinária. Por fim, a sabedoria é quando se consegue traçar um caminho, uma conexão, 

entre essas informações, justificando a relação despertada pelo discernimento.  
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Apesar de alguns professores, infelizmente, não percorrem com seus alunos o 

trajeto de transformação da cultura da informação em cultura de sabedora, é esperado que 

eles o façam. Ainda mais quando falamos da gestão do currículo numa sala de aula maker, 

onde a própria cultura DIY amplifica e potencializa as possibilidades do trabalho docente.  

Na verdade, no caso de um ambiente escolar maker, a cultura da sabedoria não 

seria o destino final. Baseados no design do grupo Gapingvoid (2019), criamos outros 

três estágios de currículo para mostrar as possibilidades que os docentes podem explorar 

trabalhado em uma sala de aula maker. Os estágios estão representados na Figura 43. 

 

Figura 43 – Design da cultura do currículo escolar e maker 

A Figura 43 adiciona mais três quadros ao design da cultura da informação, ou, 

neste caso, do currículo escolar e maker. Indo para além da cultura da sabedoria, temos o 

estágio da Engenhosidade, que acontece quando, percebendo o caminho traçado pela 

sabedoria na conexão entre informações, essa cria um novo desenho para a ligação destas 

informações, que é possibilitado pela construção de uma ponte, antes inexistente neste 

caminho. Esta construção é possibilitada pela utilização de uma Tecnologia ou técnica 

que antes poderia não estar dada ou utilizada, mas, agora, pela cultura maker do 

compartilhamento, chega à cultura escolar. 
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Seguimos então para o estágio do Descobrimento, que assim como o estágio 

da Engenhosidade, constrói pontes, mas utiliza-se de novas informações nesta construção. 

Informações estas que, possivelmente, são parte de outra área científica ou tecnológica. 

Uma particularidade importante que é iniciada neste estágio é o rompimento da barreira 

das informações, simbolizando a possibilidade de busca por adição de novas informações. 

Por fim, resta o estágio do Desbravamento, que a partir do Descobrimento, 

constrói outras conexões, ampliando a Informação para além da relação percebida no 

Discernimento, e assim, cria novos currículos. Toda esta potencialidade nos faz insistir 

para que os professores não só quebrem a barreira do comodismo da profissão, mas 

avancem significativamente no desempenho de sua profissão, principalmente no sentido 

da Tecnologia.  

Algo que não explicitamos, mas, possivelmente, o leitor já possa saber, é que 

a ligação e construção destes pontos e pontes se dá por meio da criatividade. Portanto, o 

processo de ser criativo é importante, pois se constitui como contexto de aprendizagem 

que descaracteriza a posição do aluno de um mero receptor de informação, levando-o a 

tornar-se um questionador de ideias, inventor de artefatos e, por extensão, um construtor 

de conhecimentos (PAPERT, 1994; AZEVEDO, 2017). Assim, o processo de criatividade 

na educação é apresentado por Resnick (2014, p. 14), a partir de uma espiral, denominada 

por ele de Espiral da Aprendizagem Criativa, a qual podemos visualizar na Figura 44. 

 

Figura 44 – The spiral of creative learning (RESNICK, 2014) 

O processo apresentado por Resnick (2014) é baseado no jardim de infância. 

Lá, as crianças passam por um processo criativo tão natural que parece totalmente 

intuitivo, mas há uma abordagem por trás desse processo que pode ser utilizada em outros 
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tipos de projetos. Essa abordagem é definida como espiral da aprendizagem criativa, e 

pode ser resumida em cinco palavras: imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir.  

Na prática, a criança imagina o que gostaria de fazer, cria seu projeto com base 

em suas ideias, brinca com suas criações, compartilha com os colegas, reflete sobre suas 

experiências e depois é levada a imaginar novas ideias e projetos.  

Nas palavras de Resnick (2007) 

O processo de se tornar um pensador criativo é em si próprio um 

processo iterativo. Historicamente, o jardim de infância fornece uma 

boa base para o pensamento criativo. Pense neste ambiente como nossa 

primeira vez no ciclo do pensamento criativo. Infelizmente, depois de 

deixar o jardim de infância, as crianças não têm a oportunidade de 

repetir o que aprendem lá, para continuar a se desenvolver como 

pensadores criativos. Ao estender a abordagem do jardim de infância, 

esperamos oferecer oportunidades para alunos de todas as idades 

desenvolverem suas experiências no jardim de infância, refinando 

iterativamente suas habilidades como pensadores criativos ao longo de 

suas vidas. (RESNICK, 2007, p. 5, tradução nossa) 

Pensar, nesta concepção, é também colocar a mão na massa. Um dos lemas da 

Cultura Maker, muito importante, como vimos, mas que por vezes esquecido no cenário 

educacional. O professor, como principal agente da instituição escolar, tem o dever de 

saber que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]” 

(FREIRE, 2003, p.40).  

Percebendo o quanto o professor precisa ampliar seus horizontes, em cada 

ponto da gestão da sala de aula maker, a pesquisa passou, a partir do olhar atento a esses 

pontos, no campo de pesquisa, e ancorada em Perrenoud (1999), Freire (1996) e Papert 

(1980), a buscar quais seriam as competências necessárias para uma prática docente e 

maker. 

Partimos das “competências de referência”, de Perrenoud (2000, p. 14) 

verificando seu alinhamento com os Pilares da Educação descritos no relatório da 

Comissão Internacional de Educação (DELORS, 1996), que por sua vez está pautado nas 

reflexões sobre os rumos da educação na sociedade do século XXI. Visto isso, na tentativa 

de diminuir o caráter tecnicista atribuído pelos críticos de Perrenoud e incluir nas 

competências uma visão docente mais humanizadora recorremos à obra de Paulo Freire 

(2001) e reescrevemos as competências de Perrenoud (2000) pelas palavras de Freire. 
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A partir daí, e apoiados ainda nos estudos de Papert (1999), Blikstein (2013), 

Resnick (2016), Valente (2019), e levando em conta ainda os Princípios Maker (1999), 

usamos como base as competências de Perrenoud (2000) e Freire (2001) para formulamos 

as 5 (cinco) Competências necessárias à prática educativa e maker, assim dispostas: 

1. Ensinar aprendendo e aprender fazendo, bancando a Rigorosidade 

Metódica na construção do conhecimento e envolta em um contexto 

problematizador real e significativo;  

2. Letrar-se em Tecnologia, humanizando-a como material de 

construção de conhecimento e fomentando-a como direito do 

educando;  

3. Planejar o Tempo, permitindo a segurança, o encantamento, a 

motivação, o erro, a mudança, a autonomia, e o pensamento crítico-

reflexivo;  

4. Relacionar-se dialogicamente na liberdade, na autoridade e no 

respeito, valorizando o conhecimento do outro e compartilhando 

com parcerias;  

5. Formar-se permanentemente num projeto reflexivo e progressista 

de amorosidade e de compromisso de transformar realidades, 

formando e valorizando sujeitos críticos e sonhadores. 

Por fim, no desafio de criar condições para que tais competências se 

desenvolvessem, realizamos a discussão sobre características fundamentais para uma 

Formação Docente que de fato criasse as condições para o desenvolvimentos destas cinco 

competências. Por fim, criamos uma estrutura de acompanhamento do desenvolvimento 

das competências docentes, apresentada na Figura 41 para caso o leitor queria se recordar. 

Neste sentido, discutimos a reformulação de uma Formação de Professores 

corroborando para a utilização pedagógica de elementos tecnológicos contemporâneos no 

desenvolvimento de uma práxis transformadora. Resumidamente, listamos os principais 

apontamentos: 

• Estimular a rigorosidade metódica como diversão difícil, 

adotando o pensamento crítico e a criação como exercício 

permanente; 

• Utilizar a pesquisa como possibilidade de registro e produção 

de atividades pedagógicas contemporâneas, tecnologicamente; 
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• Buscar espaços físicos subutilizados ou ociosos para instalação 

de espaços makers, perseguindo a aquisição de equipamentos 

tecnológicos diversos e envolvendo os alunos da licenciatura 

nas operações de manutenção dos espaços e dos equipamentos; 

• Ofertar disciplinas com tecnologia durante todo o curso, 

permitindo ao licenciando a possibilidade de criar seu material 

didático adaptando conceitos e considerando as necessidades e 

recursos locais. 

• Ter consciência e procurar solucionar as limitações, iniciais, 

sobre o Tempo e o Espaço, das quais se incluem: tempo restrito 

da aula; equipamentos do espaço maker em manutenção; pouco 

conhecimento técnico dos professores das universidades; 

dentre outros. 

• Aprender a lidar com as novas relações interpessoais, que 

podem ser criadas na adição da figura do Técnico Maker; 

• Fomentar a criação e manutenção de redes de colaboração e 

apoio, um ecossistema educativo, envolvendo as Escolas, a 

Sociedade e seus diversos aparelhos institucionais (Fab Labs, 

museu, praças), e a própria universidade. 

Como resultado deste estudo, vimos que os professores têm pouco e precariamente 

conduzido atividades maker em sua prática, e, quando o fazem, raramente relacionam tal 

processo ao currículo escolar. Tal conduta acaba por reforçar a cultural distância existente 

entre a escola e as tecnologias, porém, não há como responsabilizar apenas o professor por 

tal cenário, já que esta pesquisa também verificou que as formações pouco têm preparado o 

docente para uma prática com tecnologias.  

Percebemos ainda que, ao habitar um universo de contenção, no que diz respeito 

ao controle que rege sobre os alunos, a escola, por julgar conhecer todas as etapas necessárias 

a seu aprendizado, acaba por inibir quase que completamente a possibilidade de autoria dos 

estudantes. Devido a esse modelo de educação, não é difícil se deparar com jovens e adultos 

com pouca iniciativa, meros reprodutores e com dificuldade de integração e cooperação, 

abatidos numa sociedade que exige perante as inúmeras transformações sociais, sobretudo de 

cunho tecnológico, um perfil de cidadão ativo, participante, interativo, informado, e 

interligado com o mundo. 
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A escola precisa, por isso, firmar-se como local privilegiado, embora não único, 

para uma aprendizagem libertadora e o uso crítico das tecnologias. Assim, a pesquisa buscou 

inspiração nas experiências educacionais no processo de produção com tecnologia, 

desenvolvidas em espaços makers que, de fato, têm exigido uma nova conduta do trabalho 

docente e das competências do professor, criando possibilidades de reinventar modos de 

educação mais humanizados, compartilhados e integrais, à medida que busca-se o 

desenvolvimento, com as tecnologias, de ações educativas numa perspectiva dialógica, 

emancipadora, participativa, criativa e compartilhada, que contribua para a autonomia dos 

envolvidos no que diz respeito à sua condição de autores de sua trajetória.  

A exigência desta nova conduta docente vem da troca que ocorre nestes 

espaços, das relações construídas, das coisas possíveis de serem feitas ali, mas, afirmamos 

que, principalmente, a exigência desta nova conduta docente vem da possibilidade de 

criar.  

Além do óbvio, fornecer um equipamento com intencionalidade 

também educativa, pra mim, o que de melhor Fab Lab oferece a escola 

é a criação de novas culturas, novos modelos de pensar, de 

possibilidades, diversificação das linguagens atrelado a criação de uma 

cultura baseada na cocriação, da descoberta, do diálogo. Oferece a 

possibilidade de criação, é um disparador de criação.  

A própria existência dos Fab Labs é uma provocação. O que fazemos 

com isso? (E-MK2 BRA, junho 2017) 

Isto confirmou nossa hipótese e corroborou para a necessidade de repensar a 

Formação Docente de uma práxis transformadora, abrangendo um ensino criativo e 

significativo do currículo, na utilização pedagógica de elementos tecnológicos 

contemporâneos, que têm na Educação Maker, hoje, dos mais completos cardápios neste 

sentido, já que esta tem uma perspectiva de convergência de mídias.  

Vimos nesta pesquisa que atender a esta formação, também num cenário 

maker, passa por refletir sobre uma prática educacional reflexiva e libertadora. A reflexão 

remete que o docente seja formado, antes de tudo, sobre a noção crítica de seu papel e as 

circunstâncias, do contexto social e político, que o influenciam, para, a partir daí, não 

seguindo a padronização da cartilha que reduz o aprendizado a símbolos pré-

determinados e que não condizem com o contexto, mas priorizando o conhecimento 

trazido pelo o educando na sua bagagem de vida, criar estruturas de rompimento das 
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paredes do espaço da sala de aula e, por vezes, até dos muros da escola, alcançando outros 

ambientes, físicos, digitais e intelectuais. Afinal, “a educação para a libertação deve 

desembocar na práxis transformadora” (FREIRE, 1979, p.72).  

É preciso que professores aprendam com os makers, mas reivindiquem o posto 

de liderança na Educação Maker. Não se trata de “expulsar” os makers da educação. 

Trata-se de valorizá-los (pela vanguarda de ensinar na desconstrução do espaço de sala 

de aula física, e constituição de outro ambiente extremamente atrativo, criativo e caótico), 

mas aprender com eles, sabedores de que o lugar do professor precisa ser, neste novo 

espaço, conquistado. Uma vez que esperamos este papel do docente, faz-se ainda mais 

importante cobrar das licenciaturas uma formação à altura.  

Assim, é importante a colaboração deste texto com a criação da estrutura de 

acompanhamento do desenvolvimento das competências docentes, mas não se configura 

enquanto uma proposta estática. Precisa ser entendida como uma primeira tentativa de 

sistematização dos elementos da Formação Docente voltada à um cenário mais atual, 

tendo a Cultura Maker, e suas características essenciais, como direcionamento para a 

promoção de uma educação emancipatória.  

A partir daqui, é necessário, então, aprofundar os conhecimentos na formação 

docente proposta, buscando estratégias de implementar a estrutura criada e validar os 

apontamentos sugeridos.  
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

PROFESSORES REDE PÚBLICA DE ENSINO SÃO PAULO 

 

Questões pensadas para os professores da rede pública de ensino de São Paulo. 

• Perguntas principais. (Pontos macros a serem explorados) 

o Perguntas secundárias. (Pontos específicos a serem explorados) 

 Perguntas terciárias. (Pontos micro a serem explorados dentro 

dos específicos) 

 

• Qual sua formação? 

• Como ficou sabendo do Fab Lab Livre SP? 

o Já estava familiarizado com a cultura maker? 

o Qual sua sensação quando entrou nesse ambiente maker? 

o Como foi sua primeira experiência nesse espaço?  

• Você fez algum curso nos Fab Labs? Quais? 

o Algum curso está conectado à sua prática docente? 

o Algum curso poderia estar conectado à sua prática docente? 

• Já trouxe seus alunos para alguma atividade no FabLab? Conte como foi essa 

experiência. 

o O que ensinou? 

o Os técnicos ajudaram? De que maneira? 

o Trabalhou alguma parte específica do currículo? 

o Como foi o planejamento pra essa atividade? 

o A segurança com o maquinário e ferramentas que existem no Fab Lab, 

foi um problema? 

o Como foi a relação com os alunos numa atividade nesse ambiente? 

o Como você sentiu a relação dos alunos com os técnicos do laboratório? 

• Você acha que um Fab Lab pode ser um equipamento educacional?  

o O que seria bom em ter um Fab Lab escolar? 

o O que seria ruim em ter um Fab Lab escolar? 

o Quais dessas três situações lhe pareceria mais sensata? Por quê? 

 Uma sala de aula com materiais e maquinário maker 

 Um Fab Lab dentro da escola. 

 Um Fab Lab no entorno que atendesse a várias escolas. 

• Como você imagina que deva ser a atuação do professor para trabalhar num 

espaço maker? 

o Quais características um professor precisa ter para exercer sua profissão 

num Fab Lab? 

 Verificar se o entrevistado cita alguma Competência cognitiva 

 Verificar se o entrevistado cita alguma Competência produtiva 
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 Verificar se o entrevistado cita alguma Competência social 

 Verificar se o entrevistado cita alguma Competência pessoal 

o Quais características um professor já possui para exercer sua profissão 

num Fab Lab? 

 Verificar as mesmas competências anteriores. 

o Quais vícios docentes seriam difíceis perder para alcançar essas 

características? 

• Como você pensaria uma formação inicial docente que preparasse para atuar 

num espaço maker? 

o Qual a dificuldade de criar uma formação assim? 

o Na sua formação, o que te preparou para desenvolver a atividade que 

realizou no Fab Lab? 

• Pra você, o que o Fab Lab oferece a escola? 

• Pra você, o que a escola oferece ao Fab Lab? 

• Alguma informação que gostaria de compartilhar, que tenha sido marcante para 

você? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

TÉCNICOS DO PROGRAMA FAB LAB LIVRE SP 

 

 

Questões pensadas para os técnicos dos Fab Labs Livres de São Paulo. 

• Perguntas principais. (Pontos macros a serem explorados) 

o Perguntas secundárias. (Pontos específicos a serem explorados) 

 Perguntas terciárias. (Pontos micro a serem explorados dentro 

dos específicos) 

 

• Qual sua formação? 

• Qual sua função dentro do FabLab que trabalha? 

• Quais as ações desenvolvidas nos FabLab para a e educação? Em especial para a 

Educação Pública e a Educação Popular? 

• O que os estudantes tem produzido aqui? 

• Quais os saberes que vocês têm incentivado aqui no FabLab? O que os alunos 

aprendem? 

• Pra você o que de mais relevante nesse projeto? 

• Alguma ONG já atuou de alguma forma a aqui no FabLab? Como foi essa 

experiência?  

• Como foi, se existiu, o primeiro contato com a escola? Como o FabLab é 

apresentado aos professores e alunos? 

• O que o FabLab oferece a escola?  

• O que a escola oferece ao FabLab? 

• Pra você, quais características principais o técnico precisa possuir para trabalhar 

nesse espaço de criação? 

• O Fab Lab costuma convidar escolas para visitação? Como apresentam o espaço 

a professores e alunos? 

• O que falta aos professores que vem aqui para que desenvolvam  

• Qual o trabalho docente que mais lhe chamou a atenção aqui nesse espaço? 

• Professores já trouxeram estudantes ao Fab Lab para alguma atividade? Como 

foi essa experiência? 

• Imagine que que ficou responsável por uma oficina para professores da rede 

pública de ensino, cujo tema é: “Aprenda a dar aulas no Fab Lab!”. O que você 

ensinaria nessa oficina? 
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Questões EXTRAS para os responsáveis do ITS, gestores dos Fab Labs Livres de São 

Paulo. 

• Como foram definidos os locais da cidade que receberam o projeto FabLab 

Livre de SP? 

• Como a educação municipal pode se beneficiar do Fab Lab Livre de SP? 

• Como foi pensada a estrutura física dos Fab Labs?  

o Para quantas pessoas? 

o Disposição do espaço? 

o Cor do ambiente (houve preocupação com o gênero)? 

o Arquitetura 

o Quais as ações desenvolvidas nos FabLab para a educação?  
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista com Tinkers e Makers norte-americanos 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – EDUCADORES NORTE-AMERICANOS 

 

 

QUESTIONS: 

 

 

What is your professional background? 

o How long have you been teaching at school? 

o What do you teach (topic)? 

o Which classes do you teach (grade)? 

• When was the first time you heard about a makerspace? 

o Did the school already have the makerspace when you joined as a 

teacher? 

o Do you know how it was created? 

o was a part of the organizers and creators of the makerspace? 

o How was the physical structure of Fab Labs conceived? Space 

provision? 

o Do you know other schools that have makerspaces similar to your? 

o What are the vision for the makerspace? How would you see it in 

5  years? 

• Describe a week/day at your work? 

o Do you work collaboratively with any teacher of any discipline? 

o How do you prepare the activities / materials developed in the 

makerspace? 

 Individually? 

 Collaboratively (with other subject teachers or with students)? 

• Did you take any courses to "learn" how to become a lab director (Tinker)? 

o Anyone focused on education? 

o For you, what is a teacher maker? 

• How do you keep updated (professional development)? 

o Did you take any courses / workshops? as a student? 

o Do you minister any? (SPEAKER) 

o Any academic activity? 

o Self-training? 

• How do you evaluate kids work in the makerspace? 

o Can you give an example of assessment that you used? 

• For you, what is the most important thing about the makerspace?i 

o In particular for Public Education? 

o What does the makerspace contribute to the school? 

o What role do students play in makerspace? 

o What do you think kids feel about the makerspace? The  

o In what way does the school contribute to the makerspace? 

• What do children learn in the makerspace? 
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o What is the activity the kids produce and you are most proud of? 

o What is the most challenging activity? why was it challenging? 

• Did you have any interactions with outsources at the makerspace? for example: 

Google, Tltlab etc. 

o Giving courses to students or teachers? 

o Financially? 

• Do you have any parents’ involvement in the activities at the makerspace? 

o If yes, In what way? 

o Were invited? 

o Is it an activity organized by the school? 

• How would you improve the relationship between school and space maker? 

o Will there be integration? (A space maker within the classroom?) 

o Will it always be a separate place from the room? 

o What would you need to improve your practice, here, today? 

o Will anyone mention the activities makers as part of the curriculum? 

FABLABS MANAGEMENT  

• Introduce yourself.  

o What is your duties as a management to the FabLabs? 

• What is your professional background? 

o How long have you been management the FabLabs? 

o Which schools do you act? 

• When was the first time you heard about a makerspace? 

• Why were these schools in Palo Alto chosen to receive a FabLab? How this 

process hapened? 

o How was the partnership with the school at the time? 

o What about others partnerships? Provisions?  

o How was tinking the physical structure? Was there a template? 

o How many students? 

• Describe a week/day at your work? 

o Do you work collaboratively with any teacher of any discipline? 

o How do you prepare the activities / materials developed in the 

makerspace? 

 Individually? 

 Collaboratively (with other subject teachers or with students)? 

• Did you take any courses to "learn" how to become a lab director (Tinker)? 

• How do you keep updated (professional development)? 

• How do you tink the update of yours tinkers? 

o Did you take any courses / workshops? as a student? 

o Do you minister any? (SPEAKER) 
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o Any academic activity? 

o Self-training? 

• How do we have to evaluate kids work in the makerspace? 

o Can you give an example of assessment that you see/used? 

• For you, what is the most important thing about the makerspace?i 

o In particular for Public Education? 

o What does the makerspace contribute to the school? 

o What role do students play in makerspace? 

o What do you think kids feel about the makerspace? The  

o In what way does the school contribute to the makerspace? 

• What do children learn in the makerspace? 

o What is the activity the kids produce and you are most proud of? 

o What is the most challenging activity? why was it challenging? 

• Did you have any interactions with outsources at the makerspace? for example: 

Google, Tltlab etc. 

o Giving courses to students or teachers? 

o Financially? 

• Do you have any parents’ involvement in the activities at the makerspace? 

o If yes, In what way? 

o Were invited? 

o Is it an activity organized by the school? 

• How would you improve the relationship between school and space maker? 

o Will there be integration? (A space maker within the classroom?) 

o Will it always be a separate place from the room? 

o What would you need to improve your practice, here, today? 

o Will anyone mention the activities makers as part of the curriculum? 
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APÊNDICE D – Nota de Campo (NC): Diversidade Infantil
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

A atividade Diversidade na Educação Infantil ocorreu em 2016 na parceria criada entre 

a EMEI Heitor Villa-Lobos e o Fab Lab do Centro Cultural de São Paulo (CCSP), um 

dos principais (senão o principal) espaço cultural da cidade e uma das primeiras 

instituições a ser reverenciada como "centro cultural" na acepção plena da palavra. Essa 

instituição reúne a Pinacoteca Municipal, a discoteca Oneyda Alvarenga, a coleção da 

Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, um conjunto de bibliotecas, 

espaços expositivos, cursos diversos, teatros, cinema, e como mencionado, um Fab Lab 

Livre de SP.  

Aproveitando a proximidade do CCSP da escola onde trabalhava com uma turma de 

educação infantil, crianças de 2 a 3 anos, a professora PROF-01 resolveu fazer do espaço 

maker público disponível uma extensão de sua sala de aula. Ela se articulou com o Fab 

Lab do CCSP com o objetivo de ampliar espaços, tempos e linguagens no processo de 

aprendizagem das crianças. 

Antes de se articular com o Fab Lab, a professora tinha orquestrado um projeto mão na 

massa que buscava trabalhar respeito e diversidade com seus alunos. A ideia inicial era 

sugerir que as crianças criassem bonecos para discutir sobre a diversidade, se utilizando 

de vários materiais descartáveis. Como cada boneco seria diferente, a professora teria o 

gancho necessário para abordar o tema. Em certo momento da atividade as crianças 

partiram para confeccionar autorretratos em massinha, folhas e outras ferramentas a 

disposição na escola, mas a discussão sobre diversidade se tornou também uma discussão 

sobre Respeito a Diversidade Social quando uma delas se entristeceu sobre o comentário 

em torno do seu cabelo, sendo julgado como feio na comparação com os demais cabelos 

da sala. 

A professora percebeu que a turma enfrentava dificuldades para se relacionar e seria 

necessário um trabalho focado nas relações étnico-raciais e nas identidades. Tentou 

encontrar solução numa analogia que pensou com uma pequena ajuda tecnológica.  

Ao lembrar de uma oficina de impressão 3D ocorrida no Fab Lab, pensou em usar a 

impressora 3D, e diferentes cores, para construir vários bonecos e promover uma 
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discussão de que todos os filamentos coloridos são idênticos, mas podem formar bonecos 

variados – algo como “somos todos feitos do mesmo material, só muda a cor e por isso 

ninguém é melhor que ninguém, só diferente”.  

Ao enviar um e-mail para os responsáveis pelo laboratório perguntando se poderia 

produzir alguns bonecos para as crianças lá teve de resposta dos técnicos que ela as 

levasse para o espaço para que elas mesmas pudessem fazer sua criação. Porém, vendo a 

dificuldade que seria trabalhar com o software de imagem com as crianças e a espera que 

geraria imprimir vários bonecos, optou-se por modificar a máquina a ser usada, entrando 

em cena a cortadora a laser. 

Infelizmente a professora não conseguiu transporte para as crianças e teve que propor aos 

responsáveis pelos alunos que os levassem num sábado para o Fab Lab a fim de realizar 

a atividade. Isso fez com que vários alunos não comparecessem. 

As crianças presentes no dia da atividade no Fab Lab foram instruídas a refazerem os 

desenhos delas mesmas em papel. Um novo autorretrato. Os desenhos feitos pelas 

crianças foram transformados em vetores e cortados rapidamente na máquina a laser em 

forma de crachás, causando fascínio imediato nas crianças e também nos familiares.  

A partir desses crachás, a professora fez uma nova discussão sobre respeito, tolerância e 

a questão das etnias e os conjuntos de diferenças e valores compartilhados por todos os 

humanos nas relações sociais, usando a mesma analogia de que éramos todos “madeira”, 

apenas desenhados de maneira diferente, e que tudo bem por isso. Comentou que as 

diferenças no desenho também poderiam estar expressas simbolicamente na língua, 

cultura, etnia, rituais, entre outros. Tudo, claro, conversado numa linguagem infantil, para 

fácil entendimento das crianças. 

Ao apresentar o laboratório para as crianças e seus familiares, foi 

encantador ver no rosto de cada uma a expressão da descoberta de 

novas formas de transformar os seus próprios desenhos, criados 

inicialmente em uma simples folha de papel, sua forma de olhar para si 

mesmos e para o mundo. (...) Para esta atividade, recebemos os 

autorretratos das crianças e trabalhamos sua criatividade para 

transformá-los de diferentes formas: a construção de modelos em 

massinha de modelar, o desenho vetorial a partir do desenho à mão 

livre e fabricação de placas de madeira cortadas à laser. (Registro 

escrito da fala de um dos técnicos do Fab Lab) 
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APÊNDICE E – NC: Trânsito 
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Saber que os Fab Labs estavam disponíveis para projetos educativos expandiu a gama de 

possibilidades para a mesma educadora do exemplo anterior. No ano seguinte, 2017, a 

PROF-01 volta ao Fab Lab Livre de SP, da CCSP, om outra ideia que queria implementar 

usando a filosofia do Movimento Maker para a educação. 

Dessa vez, o território tratou de definir o tema a ser trabalhado. Isso porque uma escultura 

de um dos carros de corrida de Ayrton Senna foi realocada para uma das praças ao lado 

da escola, que passou a chamar-se Ayrton Senna. Com isso as crianças viram as reformas 

no local e queriam saber o que estava acontecendo, o que viabilizou a discussão do tema 

trânsito com a classe, de mesma faixa etária da anterior. Em sua primeira ação, propôs 

aos pequenos uma saída pelo bairro, onde caminharam pelas praças e aproveitaram a 

temática para introduzir a educação no trânsito. Para sanar a curiosidade das crianças, a 

professora propôs uma ida ao modelódromo do Ibirapuera, caminharam pelas praças e 

aproveitaram a temática para introduzir a educação no trânsito.  

Pensou então na iniciativa de construir carrinhos para usar numa pista de ciclismo 

desativada da escola, assim, ajudando a revitalizar esse espaço de brincadeira para as 

crianças. Então veio a parceria com o Fab Lab. “O Fab Lab topou a ideia de construir 

carrinhos na máquina de corte a laser e então idealizamos como eles seriam, ouvindo das 

crianças quais eram suas demandas”, comentou PROF-01 em entrevista.  

Ficou decidido que os carrinhos seriam usados em dupla e “vestidos” pelas crianças, 

como no desenho animado “Os Flintstones”. A equipe programou uma visita ao Centro 

Cultural São Paulo, dessa vez para que os pequenos presenciassem a sua produção 

pintassem os carros. Munidos de pincel e tinta, as crianças brincaram, atestaram o 

funcionamento da impressora 3D, da cortadora a laser, plotter de recorte, entre outros 

equipamentos disponíveis no Fab Lab. 

Desta vez, com bastante antecedência e já sabendo das dificuldades, a professora 

conseguiu um ônibus escolar junto à diretora e conseguiu levar toda a turma ao Fab Lab. 
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Com os novos brinquedos em mão, os demais professores da escola dispuseram-se a 

trabalhar com o tema de educação no trânsito, propondo atividades guiadas aos alunos e 

reservando tempo para brincadeiras livres. 

 

Essa também foi uma oportunidade de falar sobre um tema social muito discutido nos 

dias atuais, a questão de gênero. Durante a execução do projeto, a professora trouxe 

também um recorte de gênero, vestindo-se de Lella Lombardi, a única piloto a pontuar 

em um campeonato de Fórmula 1, para contar sua história e mostrar que também há 

mulheres exercendo essa profissão. 
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Enquanto os estudantes desvendavam corridas de Fórmula 1, fabricavam carros e 

trabalhavam educação no trânsito, descobriam-se também como parte do bairro. Por não 

morarem na região, que não é residencial, a educadora relatava que as crianças não 

entendiam o território ao redor da escola como seus. As crianças acreditam que a praça 

tinha dono, e com o trabalho de trânsito entenderam que quem mora, trabalha ou passa 

por ali também faz parte daquela praça. Posteriormente, a professora pediu aos alunos 

que fizessem um desenho e todas as folhas com as reproduções foram deixadas em lugares 

estratégicos da praça com a inscrição “Aqui tem criança”, para que os passantes 

soubessem que elas também ocupam o local. Passaram a reconhecer que têm direito de 

estar nesse território. 
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APÊNDICE F – NC: Brinquedoteca
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Ao visitarem, em meados de agosto de 2016, a Escola Municipal de Educação Infantil 

Jorge Adilson Candido, também conhecida como da EMEI Chácara do Jóckey, a equipe 

do Instituto Catalisador conversando com as professoras e a direção escolar, verificou 

que, por se tratar de uma escola recém-inaugurada78, faltava-lhes vários instrumentos e 

materiais, que estavam ainda marcados para chegar. Porém, a falta de brinquedos na 

brinquedoteca lhes deu uma boa ideia de interação que já pretendiam realizar com o Fab 

Lab ali presente. 

Fizeram um projeto para a produção de brinquedos para a brinquedoteca da escola e 

apresentaram a ideia tanto à escola quanto ao Fab Lab, propondo uma parceria entre eles, 

que seria mediada pelo instituto. O aceite foi imediato, e durante 4 semanas as crianças 

foram uma vez por semana para o Fab Lab planejar, pensar, discutir e produzir com as 

professoras, técnicos e das fundadoras do Instituto Catalizador os brinquedos para a 

brinquedoteca. Houve preocupação, pela idade das crianças, com as ferramentas ali ao 

alcance, estando sempre as crianças monitoradas pelos adultos. 

Algumas leituras foram feitas, principalmente sobre criação, para instigar a imaginação 

das crianças, e vários momentos de discussão foram abertos para que elas dessem ideias 

do que queriam criar como brinquedos. Umas foram descartadas, por serem complexas 

demais ou ocorrerem em riscos para as crianças, e outras acolhidas, trabalhadas e 

confeccionadas. 

   

 

78 A Escola Municipal de Educação Infantil Chácara do Jockey, depois denominada Escola Municipal de 

Educação Infantil Professor Jorge Adilson Candido pelo Decreto 57.064/2016, de 16 de junho de 2016, foi 

inaugurada em 07 de maio de 2016, segundo o portal da Prefeitura de São Paulo. < 

http://www.capital.sp.gov.br/agenda/inauguracao-do-cei-chacara-do-jockey-e-da-emei-chacara-do-jockey 

> último acesso em 04 de julho de 2017. 
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As crianças eram divididas em grupos menores e levadas a um tour pelo Fab Lab, sendo 

sempre monitoradas de perto pelos riscos naturais envolvendo crianças e materiais que 

pudessem ser uma ameaça à integridade dos menores. Iam conhecendo as máquinas 

presentes no espaço, sempre curiosas pelo funcionamento e produção que tais 

maquinários poderiam oferecer a elas.  

“O mais interessante daquela atividade pra mim foi ver as crianças 

conhecendo as máquinas. O que pros adultos é algo revolucionário e 

tudo, pra elas era apenas novidade, porque claro era novo, elas tavam 

conhecendo ali na hora, mas não tinha esse estranhamento que a gente 

vê nos adultos”. (Trecho entrevista T18-FLSP, técnico Fab Lab, 

01/06/17) 

   

“A ideia era mesmo trazer as crianças para o momento mão na massa, 

aquele momento que elas pegam as coisas e criam. Na idade delas ainda 

é bastante comum isso porque elas brincam com massinhas, 

brinquedos, às vezes criam brinquedos do nada, enfim, mas que nos 

anos seguintes vai se perdendo um pouco”. (Simone, Entrevista 

Instituto Catalisador, 02/04/17) 

Os momentos em que a criação não apresentava maiores riscos à integridade dos alunos, 

eles puderam participar colocando a mão-na-massa, inclusive esse é um termo usual para 

momentos que as pessoas se envolvem manualmente no processo. 

    

“Tia PROF-06, uma das professoras estava parada na porta do Fab Lab 

verificando toda a ação dos grupos a distância, ao contrário das outras 

professoras que acompanhavam os grupos. Verificando seu 

afastamento me aproximei para tentar entender o que ela observava. _E 

aí professora? O que está achando? Perguntei. Ela, com um sorriso no 

rosto, parecendo encantada com o que via, respondeu que aquelas 

atividades ensinavam bastante às crianças, porque elas viam que as 

coisas são criadas de um início, de alguma ideia e fora isso, elas estão 
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dando as ideias, o que vai dar um significado todo especial pra esses 

brinquedos”. (Trecho da nota de campo do pesquisador, 10/10/16) 

   

Os produtos dessa atividade foram: fogãozinho, balanços em forma de cavalinhos, 

dragões e unicórnios. Além de instigar à autoria, os momentos vividos pelas crianças nos 

espaços de criação, como observado pela professora PROF-06, desenvolveram o trabalho 

coletivo e a noção da importância do material, que ficou evidenciado quando uma criança 

disse que tinha que brincar direitinho pra não quebrar o brinquedo que todos fizeram 

juntos. 
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APÊNDICE G – NC: A Dengue e o Lixo
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

A atividade aqui relatada trará da realização de um Trabalho Colaborativo de Autoria 

(TCA) com estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental. Desde 2014, os alunos da Rede 

Pública Municipal de São Paulo pertencentes ao Ciclo Autoral (7° ao 9° anos do Ensino 

Fundamental) são desafiados a realizar ações sociais nas comunidades em que vivem 

através de projetos curriculares desenvolvidos nas unidades escolares a que pertencem. 

Os projetos devem visar a participação com autoria e responsabilidade, de modo que cada 

educando ao intervir no âmbito das experiências dos grupos familiar e escolar possa 

contribuir com condições sociais mais justas. 

O tema trabalhado no Ciclo Autoral com os formandos de 2016 foi Meio Ambiente e 

dada sua amplitude ao longo deste ciclo foi necessário o direcionamento do tema, sendo 

indicada pelos próprios estudantes a necessidade de atuação em relação à poluição no 

entorno da escola. Os educandos identificaram que tal poluição advinha principalmente 

pelo descarte incorreto do lixo, implicando na proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

contribuindo para a poluição da água e consequentemente provocando o entupimento das 

redes de esgoto, o que gerava enchentes na região. Além disso, moradores do bairro 

tinham o hábito de passear com seus cães pelas calçadas e não tinham a preocupação de 

recolher as eventuais fezes deixadas pelos animais. Diante da problematização, 

professores e alunos engajaram-se na sistematização das pesquisas e dos projetos na 

tentativa de fazer as intervenções necessárias para atingir a comunidade e tentar 

solucionar os problemas.  

A professora de matemática do 9° ano do Ensino Fundamental recorreu à Unidade Fab 

Lab Livre SP Chácara do Jóckey, há aproximadamente 3 km da escola, para propor uma 

parceria e pensar juntos um produto para ser desenvolvido pelos alunos e apresentado na 

feira de ciências que reuniria toda a escola em volta do tema. 

Junto dos técnicos, os alunos e a professora criaram várias ideias de criação de 

produtos que conscientizassem sobre o tema meio ambiente, atacando os problemas que 

tinham identificado no bairro. 
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Resolveram fazer um protótipo do Aedes aegypti gigante, para destacar suas 

características e fazer os estudantes reconhece-lo num encontro. 

 

 

Inspirados pela produção digital e pelo tema do Trabalho Colaborativo de 

Autoria, alguns estudantes decidiram realizar uma ação de intervenção dentro da própria 

unidade escolar, criando e confeccionando jogos que abordassem as questões ambientais, 

a reciclagem de materiais, o descarte correto do lixo, e as doenças provenientes das más 

condições ambientais. Com isso, pretendiam atingir de maneira lúdica os outros alunos 

da escola que não faziam parte do Ciclo Autoral. Participaram de uma oficina no Fab Lab 

com a orientação da técnica do laboratório onde aprenderam a utilizar a ferramenta 

Inkscape e assim puderam desenvolver seus projetos. 
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Criaram então diferentes jogos de tabuleiro para espalharem na feira, onde 

fizeram uso das regras do jogo a separação do lixo, estimulando o interesse, mas 

trabalhando a conscientização dos estudantes ao jogarem. Um quis sobre as 

consequências do descarte irregular também foi construído.  

Com o objetivo de atingir os moradores da região que mantinham o péssimo 

hábito de passear com os cães e não recolher suas fezes quando por ventura isso ocorresse, 

um grupo de estudantes teve a iniciativa de produzir placas de conscientização a esse 

respeito e depois instalá-las em pontos estratégicos do bairro. O processo de criação 

destas placas ocorreu da seguinte forma: todos os alunos do 9° ano foram incentivados a 

pensar em frases de apelo à comunidade em relação ao tema e produzir em forma de 

cartaz a sugestão da placa. Em outro momento todos os alunos do 9° ano tiveram a 

oportunidade de ver as propostas e votar na que considerasse mais eficaz para solucionar 

o problema. Apurados os votos, as três melhores propostas foram confeccionadas em 

MDF com impressão a laser e depois fixadas em alguns pontos comerciais do bairro. 

Desta forma, comerciantes seriam cativados pelo projeto e também poderiam auxiliar na 

conservação das placas, além de protegê-las contra o vandalismo. 
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Por fim, apresentaram os Trabalhos Colaborativos de Autoria de todas as 

unidades escolares de cada Diretoria Regional de Educação – DRE. 

.
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APÊNDICE H – NC: Espaço Leitura
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

No final de novembro (2016), acompanhamos uma ação referente ao pedido feito ao Fab 

Lab pela escola, que construísse algumas arquibancadas para um espaço que seria 

chamado de Espaço de Leitura que, como o nome indica, seria usado para realizar leituras 

com as crianças da escola. Vale o registro de que é comum, em todos os laboratórios 

visitados, que os equipamentos onde os Fab Labs estão inseridos, ou no entorno, os 

enxergue como um espaço de construção de móveis ou instrumentos em geral de 

marcenaria. Até por isso, aquele pedido não me espantou. 

Quando um dos professores do sétimo ano da escola, então, chegou de surpresa, os 

técnicos aproveitaram para conversar com o professor, e rapidamente, criaram uma 

parceria para as próximas semanas. Resolveram construir em conjunto: arquibancadas. 

Durante quatro encontros, os alunos se dividiram e desenharam flores para estamparem 

os assentos, transformaram as figuras em vetores e depois a máquina a laser as esculpiu 

na madeira, que foi tratada pelos alunos no serviço de marcenaria, pintando e 

envernizando. 

 

Os alunos perceberam que, apesar dos vários espaços que o CEU acomodava todos eles 

eram destinados a alguma atividade pré-estabelecida. Não havia ali um ponto de 

convivência, destinado ao encontro, e sentiam falta disso. Assim, utilizando 

conhecimento de grandezas e medidas e as técnicas de reaproveitamento de materiais 

ensinadas nos cursos do Fab Lab, os alunos, trabalharam com pallets de madeira que 

seriam descartados e se tornariam lixo, desmontaram, repararam e, transformaram essa 

madeira tratada em módulos que formaram um deck para o espaço, e logo depois criaram 

um conjunto de bancos (foto). Apesar de trabalharem com as noções de grandezas e 

medidas, o professor não participo desta atividade e nem fez uso dela de maneira didática. 



 332 

 

 

APÊNDICE I – NC: Robótica
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Conversando com o Técnico do Fab Lab, soube que o professor de robótica do CS 

(CAMPOS SALLES) e o FabLab começaram uma parceria para construir um autorama. 

Essa parceria se iniciou a cerca de dois meses, e agora já traça as definições das atividades. 

O kit da lego, de propriedade do CS foi um importante instrumento dessa parceria, já que 

o FabLab não tinha esse equipamento. A ideia do técnico era construir com o Arduino a 

partir de sucatas e materiais presentes no FabLab, mas no inicio os alunos da robótica não 

estavam à vontade com isso. Quando mudaram a estratégia e passaram a usar também o 

kit lego, emprestado, os alunos, já conhecedores e familiarizados com ele, conseguiram 

despontar com mais afinco, o que segundo técnico, fez com que o projeto mudasse "da 

agua para o vinho". 

O professor costuma vir ao Fab Lab com a turma nas quartas na hora do almoço, mas 

quando os alunos não podem, e por se tratar de um projeto extraturno, acontece de o 

professor trabalhar sozinho. Frequentemente esse encontro tem ocorrido no FabLab e na 

escola, indo o técnico se encontrar Grupo de Robótica CS no espaço escolar, quando o 

grupo não vem ao laboratório. 

A empolgação dos alunos foi confirmada tempos mais tarde em entrevista com o 

professor da escola. 

“Os alunos gostaram primeiro de ter um lugar que pudessem trabalhar, 

que não fosse uma sala de aula vazia. O espaço do Fab Lab parece que 

instiga eles, sabe. (…) A gente planejou, levei os estudantes de robótica 

até lá e fizemos um projeto na laser para construir um autorama pros 

robôs, mas além disso, a gente tava com problemas em algumas 

estruturas e acabou rolando um intercambio de peças nossas com outras 

dele e trocamos bastante ideia com o Yuri, que virou um parceiro muito 

bacana do projeto”. (Entrevista Professor responsável pelo grupo de 

robótica, 14/12/16) 

Vimos que foi um caso realmente raro na relação desses ambientes, mesmo porque, à 

frente das ações estava um professor que sabia o que queria desenvolver, facilitando e 

direcionando a participação do técnico do Fab Lab para o aprendizado que queria 

promover nos estudantes. 
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Robôs construídos pelos alunos de Robótica do CS, no Fab Lab CEU Heliópolis 
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APÊNDICE J – NC: Futebol e Matemática
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

O trabalho a seguir nasceu da vontade de ensinar e aprender sobre probabilidade e 

estatística a partir de um jogo de tabuleiro criado por um professor e aplicado na sala de 

aula de uma escola periférica da região Sul da cidade. 

A proposta era simples e objetiva. O jogo simulava uma partida de futebol e a 

metodologia consistia em disputar um torneiro, em contorno de campeonato – todos 

contra todos – com a turma de estudantes dividida em seis times. 

Escolhidos nomes, cores e montada a tabela, colocávamos os placares de acordo com o 

resultado obtido nas disputas de dados.  

Porém, para simular a pequena, mas não decisiva, vantagem que os times mandantes 

costumam ter por jogar em seus domínios e com o apoio de sua torcida, os times que 

estivessem disputando as partidas em teoria no seu território lançavam um dado a mais 

que o oponente, dando a eles uma ligeira vantagem. Claro que, as chances se igualam, 

sabendo que outra partida será disputada entre os mesmos times, mas com mando de 

campo trocado. 

Nas últimas rodadas paramos o campeonato para aprender a calcular as chances de vitória 

de cada time nas próximas partidas, através de uma modelagem matemática, baseando-

nos nos resultados anteriores. Com essa probabilidade, tentamos prever que time poderia 

ser campeão, ou ser rebaixado. 

Note que, por consequência de serem 6 times, temos 10 rodadas ao todo, onde cada time 

joga cinco partidas em seu território, e nas outras cinco, visita os domínios do oponente. 

Para um entendimento rápido, quando analisamos a última partida entre um teme A contra 

o time B, jogada na casa do time A, temos que buscar como foram no campeonato até 

então, os desempenhos desses times nessas circunstâncias, time A jogando em casa e time 

B fora, para tentar prever o que poderia acontecer. 

Depois de todos esses cálculos, fizemos as partidas e verificamos que algumas previsões 

se confirmam e outras não, entendendo que por mais que a probabilidade busque uma 
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antevisão, ela não é certa de acontecer. Por mais que um time perca todos os jogos no 

campeonato, isso não garante a derrota no próximo jogo. 

O interessante dessa atividade é buscar entender como se realmente calcula as chances de 

um time ser campeão, baseado nos resultados que já ocorreram. Os alunos realizaram 

estimativas, através das informações construídas, percebendo a relação existente entre 

eventos possíveis e realizados. Entenderam as possibilidades de abstração, interação e 

aprendizado dinâmicos, com exemplos práticos de fenômenos relacionados com a teoria 

matemática envolvida. 

Até então esse jogo era feito apenas com dados comuns, e tudo adaptado para desenvolver 

o jogo. Porém, quando tomou consciência do Fab Lab, o professor resolveu criar um 

tabuleiro e os próprios dados para esse jogo. Conseguimos visualizar o produto dessa 

ideia nas figuras 7 e 8 abaixo. 

 
 

Ter um tabuleiro que o convida ao jogo e dados que podem se conectar, pelas cores, ao 

time que os estudantes criaram, traz uma conexão importante entre metodologia, tema, 

currículo e estudantes que propõe uma atividade prazerosa. A figura 9 traz um dos 

momentos da aplicação do jogo com o uso das novas ferramentas criadas no laboratório 

de fabricação. Podemos reparar no quadro negro a tabela de jogos e uma outra de 

contagem de pontuação das equipes. 
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Duas mudanças são aconselhadas nessa aplicação. A primeira, sugerida pela equipe do 

Fab Lab, é sobre a criação de um software que organize uma tabela automaticamente para 

o jogo. Algo que pudesse ser projetado. Além disso, também faria todas as contas dos 

times entregando as possibilidades já calculadas ao professor para facilitar o trabalho 

quando a hora de verificar se os estudantes fizeram corretamente a probabilidade. Esse 

software já está sendo feito pelo professor em parceria com o Fab Lab. 

A outra mudança partiu dos alunos. E é aqui que o jogo ganha uma proporção maior. 

Quando falávamos de uma vantagem em relação ao time que jogava em casa, e mostramos 

o tabuleiro, a intenção era apenas ter uma superfície plana que os dados pudessem ser 

jogados. Mas os alunos enxergaram ali uma oportunidade maior. 

Um aluno sugeriu que construíssem um estádio com “maior capacidade”, que o atual 

estava muito simples, e que estádios imponentes metem medo em adversários. Os 

professores foram pedindo mais sugestões, e vieram inúmeras.  

A proposta do jogo então foi ampliada, de apenas a disputa de um campeonato para a 

gerência de um clube de futebol. E foi unanime que todos as equipes queriam construir 

seu próprio estádio. Assim todos partiram pra um plano de execução com duas atividades. 

Primeiro, seriam produzidos os estádios em impressoras 3D do Fab Lab e com isso os 

alunos precisariam mostrar uma planta para a construção, que seria trabalhada com o 

professor de matemática.  

A segunda tarefa foi baseada na experiência de outro aluno que relatou o que se passou 

com sua família que morou do lado da construção da Arena Corinthians. 
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A Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, é um estádio de futebol 

localizado no distrito de Itaquera, na Zona Leste do município de São Paulo, Brasil. De 

propriedade do Sport Club Corinthians Paulista, sua capacidade oficial é para 47 605 

lugares, sendo o 12º maior estádio do Brasil em capacidade. Ganhador do prêmio de 

melhor projeto de arquitetura do país no ano de 2011, arena foi construída para sediar a 

cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014, que incluiu a partida entre Brasil 

e Croácia.  

 

 

Arena Corinthians  

Segundo o aluno, a vida de todos que moram nos entornos da construção foi muito 

afetada, de forma positiva em alguns aspectos e negativa em outros. Em sua própria 

experiência, contou que sua mãe vendeu a casa que era pertencente a ela, e que morava 

junto dele e dos irmãos, porque a casa tinha se valorizado muito com o anúncio da 

construção. 

Baseados nisso, os professores instruíram os alunos a fazerem uma pesquisa, ou 

levantamento, buscando a opinião de seus familiares, amigos e vizinhos de bairro, sobre 

o que acarretaria a construção de um estádio de futebol numa comunidade. Também 

perguntar e pesquisar sobre o impacto ambiental de uma obra assim, dentro de um 

perímetro urbano. Todas essas informações, em forma de trabalho escolar, seriam 

debatidas em sala para que os alunos entendam que uma edificação desse tamanho não é 

apenas algo idealizado fora de contexto, já que o impacto sobre o seu entorno é bastante 

significativo, e duradouro. 

Enquanto os alunos buscavam informações com os seus entrevistados, partiram os 

professores e técnicos do Fab Lab Livre para a idealização e construção de um novo 

estádio, que pudesse, até o momento de construção dos estádios das equipes, representar 
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essa nova concepção de imponência e intimidação do adversário, pedido por um dos 

alunos, e também e de pertencimento a um entorno, a uma comunidade. 

Nasce então o projeto Arena Estatística. Uma maquete inspirada em vários estádios reais, 

edificada em impressão 3D e inserida dentro de uma comunidade que estará no entorno 

dessa maquete, respeitando as regras ambientais e sociais exigidas por lei. Esse estádio 

está em construção, mas as peças impressas e idealizadas já indicam como deverá ser o 

resultado final. 

 

 

Novo tabuleiro do jogo Futebol e Estatística, ainda em construção, apelidado Arena Estatística. 

Voltando aos estádios idealizados pelos alunos, com a chegada do final do ano e do 

fechamento do calendário escolar, não houve tempo para montar uma estratégia de 

construção e impressão dos estádios dos estudantes, mesmo porque alguns projetos não 

foram finalizados. Pelo menos, além de terem participado das atividades de estudo sobre 

probabilidade e estatística no jogo original, os alunos realizaram o debate sobre os 

impactos da construção de um estádio para a comunidade e para o meio ambiente. No 

fechamento da atividade, lembraram pontos como coleta de lixo crescida 

exponencialmente em dias de jogos, além de aumento da violência e consumo de bebidas 

alcoólicas, e também da valorização dos imóveis e comércio da região. Também 

advertiram que a natureza sofre bastante, com o aumento do perímetro urbano. 

Apesar de a turma ter se dissolvido no ano seguinte, alguns alunos continuam em contato 

com o professor e com o Fab Lab, participando da construção da Arena Estatística. 
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APÊNDICE K – NC: Microscópio Maker
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Um professor de biologia, ao navegar na internet, achou uma ideia interessante, criar seu 

próprio microscópio a partir de uma câmera de computador antiga. 

Ao conversar com ele, me explicou a ideia: 

A ideia era ter um microscópio de baixo custo, utilizando de câmeras velhas de 

computadores, que por vezes nem usamos mais.  

Um site alemão trazia um protótipo. Mas não nos servia. Um dia, tendo uma oficina no 

Fab Lab, olhei pra cortadora a laser e lembrei do microscópio. Uma semana depois, 

estava de volta remodelando o que havia colhido na internet.  

Essa semana eu acabei dando uma oficina, aqui mesmo no Fab Lab, para professores da 

rede, ensinando a construir meu protótipo.  

:   

.
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APÊNDICE L – NC: Arcade Make
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Essa atividade foi feita a partir da curiosidade de um aluno, visitante no Fab Lab, que 

achou na internet um Arcade construído por crianças nos Estados Unidos. Totalmente 

funcional, o estudante resolveu tentar criar o seu próprio. Recorreu aos Técnicos do Fab 

Lab que abraçaram a ideia. Modelaram uma caixa de árcade, utilizaram um computador 

antigo para servir de controlador dos jogos, e usaram o Scratch como programa de 

simulador de jogos.  Com a ideia pronta percorreram cinco etapas na construção do 

Arcade: 

1. Etapa 1: Conceito 

• Definir qual a categoria do jogo? Como PG, Corrida, Ação, Tabuleiro, 

etc.  

2. Etapa 2: Planejamento 

• Definir cenário, personagens e ações do jogo (o mais importante para a 

programação), ou seja, tudo o que será necessário para visualização e 

jogabilidade. 

3. Etapa 3: Protótipo 

• Elaboração de esboço de como será o jogo. Após a etapa 2 cada grupo 

obteve um tempo de pesquisa, e para isso é importante planejar muito bem. 

4. Etapa 4: Produção 

• Como não houve tempo hábil, esta etapa em diante foi realizada no dia 

seguinte, o tão e esperado mão na massa. Cada grupo teve um empenho de 

reanalisar as ações planejadas na  (Etapa 2), submetidos a concentração 

para que na programação em blocos do Scratch, colocassem seus 

pensamentos lógicos para trabalhar, e assim começaram a dar vida aos 

seus jogos. 

5. Etapa 5: Teste 

• Nesta fase é onde testamos todas as ações e corrigimos os famosos "Bugs" 

ou erros, que é normal tratando de programação, pois são detalhes de 

sequencias lógicas que passam despercebidas ou que o computador não 

entende muito bem. Essa fase é muito importante para o resultado final ser 

como imaginamos. 
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6. Etapa 6: Start! 

• Após todo cenário montado, personagens colocados, programação logica 

e corrigida. É hora de dar Start e usufruir de seu trabalho. 
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APÊNDICE M – NC: Ovo Suicida
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Esse projeto foi observado numa das escolas americanas, e desenvolvido no Fab Lab 

escolar, contido na escola. 

O objetivo, dado pelo Tinker, era criar o que quisessem para “salvar” um ovo que seria 

deixado cair do primeiro andar da escola. Uma queda de cerca de uns 3 metros. 

Como vivenciamos apenas o início da atividade, vimos a parte de ideias.  

Paraquedas, envoltos plásticos cheios de ar entre outras coisas. 

Foram pensados. Não vimos como a atividade terminou, mas em entrevista com o Tinker, 

um mês depois desta visita, ele disse que muito ovos quebraram e ninguém salvou o ovo 

naquela semana. Também disse que foi uma atividade que não envolveu o professor da 

turma, portanto não teve ligação com o currículo escolar. 
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APÊNDICE N – NC: Catapulta
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

Esse projeto foi observado numa das escolas americanas, e desenvolvido no Fab Lab 

escolar, contido na escola. 

O objetivo, dado pelo professor de matemática da turma, era construir uma catapulta. 

Além disto, ela deveria disparar o projétil que atingisse o mesmo ponto duas vezes 

seguido, mostrando que estava “calibrada”. 

Os estudantes mais interessados em tecnologia em design resolveram por fizer sua 

catapulta em 3-D, nas impressoras. Outros usaram ferramentas elétricas, usaram canos. 

Todos os grupos foram bem engenhosos. 

A maioria tentou recriar o modelo clássico. 

Eles tinham que usar as equações físicas para descobrir até onde o seu projétil seria 

lançado. Tinham que mostrar porque escolheram o ângulo seria lançado. Era fácil 

identificar algumas noções de física dos estudantes nesta construção.  

Porém, uma coisa chamou a atenção. O professor de matemática, quem propôs a 

atividade, não a usou para nenhuma relação com o currículo. Algo que eu, 

particularmente, fiquei aguardando. 

 

 

.



 350 

 

 

 

APÊNDICE O – NC: O barco e o Aquário
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O texto a seguir foi parcialmente extraído das notas de campo do pesquisador e adequado 

para elucidar a atividade.  

A atividade com o barco ocorreu numa das visitas às instituições escolares de Palo Alto. 

Recebendo uma turma de alunos, por volta de 5 ou 6 anos de idade, o Tinker propôs que 

construíssem um barco, com o material que quisessem. 

O intuito do barco era carregar o máximo de bolinhas de gude possível, sem afundar. 
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ANEXO A – Fab Charter (A Carta Fab)
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The Fab Charter 

What is a fab lab? 

Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access 

to tools for digital fabrication 

What's in a fab lab? 

Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) 

anything, allowing people and projects to be shared 

What does the fab lab network provide? 

Operational, educational, technical, financial, and logistical assistance beyond 

what's available within one lab 

Who can uoãse a fab lab? 

Fab labs are available as a community resource, offering open access for 

individuals as well as scheduled access for programs 

What are your responsibilities? 

• safety: not hurting people or machines 

• operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab 

• knowledge: contributing to documentation and instruction 

Who owns fab lab inventions? 

Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however 

an inventor chooses, but should remain available for individuals to use and learn 

from 

How can businesses use a fab lab? 

Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must 

not conflict with other uses, they should grow beyond rather than within the lab, 

and they are expected to benefit the inventors, labs, and networks that contribute 

to their success 

draft: October 20, 2012 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 

 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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