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Resumo
Este artigo apresenta  a descrição de uma atividade educacional
envolvendo 20 (vinte) alunos cursando os 8º e 9º anos do ensino
fundamental  realizada  no  laboratório  de  fabricação  digital
POALab,  vinculado à  rede mundial  de fab labs.  É analisado o
papel de ambientes de fabricação digital no ensino da ciência e
sua adequação nas políticas  de educação vigentes  no Brasil.  A
atividade é analisada sob o ponto de vista da teoria piagetiana, e
sob a perspectiva pós-estruturalista.

CCS Concepts
•Applied computing ➝ Education ➝ Collaborative learning. 
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1. Introdução
A educação passa por uma crise de identidade, uma vez que nosso
modo  de  vida  atual  pede  uma  escola  que  inspire  criatividade,
solidariedade,  colaboração,  iniciativa,  empreendedorismo  –
elementos capazes de produzir sentido em meio as mudanças da
modernidade.  De  tempos  em  tempos,  aparece  uma  nova
ferramenta,  com  ares  de  inovação,  com  a  promessa  de
revolucionar  o  ensino  –  isto  foi  visto  com  os  laboratórios  de
informática,  reforma  curricular,  PNE  (Programa  Nacional  de
Educação), PNLD (Programa Nacional do livro didático) , tablets,
livros digitais, EaD, entre outras propostas que infelizmente ainda
apresentam pouca efetividade [22].

Surgindo como uma nova abordagem capaz de desenvolver alguns
destes  elementos,  onde o  aluno participa ativamente  e  torna-se
responsável pelo processo de aprendizagem, o movimento maker
se caracteriza pela ação direta do aluno na construção de soluções
criativas  para  problemas  multidisciplinares  através  da
manipulação de objetos reais. Normalmente este tipo de atividade
envolve  experimentos  em  laboratório,  prototipação  eletrônica,
impressão  3D,  fresagem  e  corte  de  madeira,  entre  outras
atividades [18].

O movimento  maker se apresenta como uma prática inovadora,
capaz de mostrar pontos de vista diferentes em relação aos bens de
consumo.  A  multiplicação  dos  meios  de  comunicação  e
informação nas sociedades de mercado contribui fortemente para
disseminar  entre  crianças  e  jovens  um  excessivo  apelo  ao
consumo [6]. Dentro dessa realidade é muito importante mostrar
ao aluno de que forma as coisas que consumimos são produzidas,
que matérias primas são utilizadas e qual o processo tecnológico
envolvido.

Além desses  aspectos,  criatividade  e  inovação,  comunicação  e
colaboração têm sido competências importantes para a formação
dos cidadãos deste século, e o movimento maker vem ao encontro
dessas habilidades. Credita-se aos makers a responsabilidade pelo
estudo  dos  minicomputadores  e  engenharia,  e  à  partir  destes
estudos,  foi possível criar os primeiros computadores pessoais.
Os  minicomputadores  foram  criados  como  resultado  da
miniaturização e queda do preço dos componentes eletrônicos que
compunham os primeiros computadores, que ocupavam andares
inteiros de prédios das grandes empresas e eram responsáveis por
tarefas  contábeis  (e  em muitos  casos  militares).  A difusão  dos
computadores  pessoais  de  baixo  custo  permitiu  a  difusão  da
sociedade da informação e uso atual da tecnologia [14].

Da mesma forma que a  evolução da computação,  a  fabricação
digital (aquela na qual o equipamento de fabricação é operado à
partir de comandos numéricos gerados por computador) também
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iniciou  com  grandes  (e  caros)  equipamentos  que  sofreram
posteriormente uma diminuição no tamanho e preço. Atualmente é
possível a  aquisição de alguns equipamentos como impressoras
3D com um preço compatível com um computador pessoal.

Percebendo  o  momento  intermediário  entre  equipamentos  de
fabricação  digital  de  grande  porte  e  uma  "fabrica  pessoal",  o
professor  pesquisador  do  MIT  (Massachusetts  Institute  of
Technology)  Neil  Gershenfeld  lança  em  2002  uma  disciplina
chamada "how to make almost  anything"  (como fabricar  quase
qualquer coisa) na qual promove a capacitação de seus alunos no
uso de equipamentos de fabricação digital. A experiência com a
disciplina faz com que o MIT crie um laboratório de fabricação
digital denominado Fab Lab [5].

Devido ao sucesso do laboratório, cria-se uma rede mundial de
cooperação denominada rede Fab Lab, a qual conta, atualmente,
com aproximadamente mil laboratórios distribuídos pelo mundo
(aproximadamente 20 no Brasil). Os laboratórios da rede possuem
um conjunto básico de equipamentos, permitindo que um projeto
desenvolvido em um Fab Lab possa ser totalmente reproduzido
em  outro  (os  projetos  disponibilizam  na  internet  os  arquivos
necessários para a fabricação). A comunidade de usuários dos Fab
Labs é formada por makers em busca de soluções pessoais e para
a  sociedade,  e  possui  como  ponto  central  o  aprendizado
colaborativo [14].

Este  trabalho  tem como objetivo  fazer  uma análise  a  partir  da
observação  de  um   grupo  de  alunos,  que  desenvolveram  uma
atividade em um Fab Lab,  sob dois pontos de vista diferentes,
quais sejam: a partir de uma abordagem crítica, por meio da teoria
piagetiana,  e  sob  a  perspectiva  pós-estruturalista,  por  meio  da
teorização  foucaultiana.  Essa  análise  se  refere  a  como  o
movimento maker pode influenciar no aprendizado de ciências e
tecnologias  no  ensino  fundamental  –  séries  finais,  trabalhando
com a construção de objetos para apoio de atividades educacionais
em um laboratório de fabricação digital cadastrado à rede Fab Lab
– o POALab, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência
e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul  (IFRS),  campus  Porto
Alegre.  ;  e  de que forma essa prática  pode contribuir  para  um
aprendizado de ciências e tecnologias mais crítico e significativo.
Considera-se como hipótese que as atividades desenvolvidas no
POALab  contribuam para  o  desenvolvimento  da  aprendizagem
colaborativa  e  a  criatividade  para  resolução  de  problemas,
estimulando o interesse dos alunos pelas aulas de ciências. Estas
atividades  auxiliam  na  contextualização  dos  conteúdos
trabalhados  em  sala  de  aula,  com  a  construção  de  objetos,
utilizando a fabricação digital.

Para  verificar  essa  hipótese  foi  realizado  um  levantamento
bibliográfico sobre o movimento maker na educação, seu suporte
teórico  e  como  vem  sendo  trabalhada  a  fabricação  digital  na
educação. Em um segundo momento foi realizada uma pesquisa
exploratória,  com estudo de caso envolvendo alunos do ensino
fundamental  –  séries  finais,  onde  os  alunos  constroem  alguns
objetos para apoio a atividades educacionais utilizando o FabLab.
Com esses dados será analisado como essa prática influenciou na
construção  de  conhecimento  sobre  ciências  e  tecnologia,
considerando estes dois pontos de vista.

2. O ensino de Ciências na Educação 
Básica

O  estudo  de  Ciências  e  Tecnologia  foi  ao  longo  dos  anos
reconhecido  por  diferentes  ramos  da  economia,  sociedade,
educação e cultura.  Desta forma, se tornou necessário incluir o

ensino de ciências ao longo da formação escolar, que se inicia na
educação básica e se estende até o ensino médio. Esta necessidade
levou  a  inúmeros  movimentos  de  pesquisas  e  modelos
pedagógicos  inovadores  para  o  ensino  de  ciências,  que
contribuíram para as mais recentes reformas educacionais [12].

Os conhecimentos escolares são compreendidos como aqueles que
a escola seleciona e transforma, no sentido de torná-los acessíveis
aos alunos, e que ao mesmo tempo sirvam de elementos para a
formação ética, estética e política do aluno. É preciso que a escola
expresse com clareza o que espera dos alunos, buscando coerência
entre  teoria  e  prática,  levando  em  contato  conhecimentos  que
busca transmitir ao aluno. O acesso ao conhecimento escolar tem
dupla função: desenvolver habilidades intelectuais,  e oportunizar
atitudes e comportamentos necessários para a vida em sociedade
[6].

Os componentes curriculares e as áreas do conhecimento devem
articular  seus  conteúdos  com  temas  abrangentes  e
contemporâneos, que de alguma forma afetam a vida em escala
global, regional ou local. Devem ser discutidos temas como saúde
e sexualidade, direitos da criança e do adolescente, preservação
ambiental e diversidade cultural. Dentro deste contexto, espaços
como os laboratórios de fabricação digital (Fab Labs) tornam-se
aliados  para  a  discussão  de  temas  como  a  educação  para  o
consumo,  trabalho,  ciência  e  tecnologia  [6]  -  temas  esses  que
estão  descritos  nas  diretrizes  curriculares  nacionais,  como
conteúdos importantes para uma educação básica de qualidade -
bem como estimulando a pesquisa e o aprendizado para a solução
de problemas.

É previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o
ensino  fundamental,  um currículo  que  atenda  a  uma  demanda
interdisciplinar,  envolvendo  ciência,  tecnologia  e  sociedade,
conhecido como currículo CTS (ciência, tecnologia e sociedade) -
para  o  ensino  de  ciências  e  suas  tendências.  Dentro  dessa
realidade,  se  faz  a  necessidade  de  um  ensino  que  integre  os
diferentes conteúdos abordados na disciplina de ciências com as
tendências da modernidade e os avanços tecnológicas que estamos
vivenciando.  Esta  interdisciplinaridade  proporciona  uma
compreensão dinâmica da nossa vivência  material,  do convívio
harmônico  com  o  mundo  da  informação,  entre  outras
competências  que visam um aprendizado com caráter  prático e
crítico,  buscando  sempre  a  contextualização  dos  conteúdos
abordados [9][10].

O ensino de Ciências no Brasil  tem sido avaliado por meio do
Programme for International Student Assessment (PISA),  que é
uma avaliação educacional organizada pela OCDE (Organização
para  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico).  Sua
participação é voluntária e sua avaliação é realizada através do
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa). No ano de 2006,
o resultado obtido pelo Brasil na avaliação, revela que os alunos
evidenciam um padrão de conhecimento científico tão limitado
que  só  conseguem  aplicá-lo  a  poucas  situações  familiares  ou
apresentar explicações óbvias que se seguem quase imediatamente
a uma evidência apresentada. Entre os exames do Pisa de 2000 e
2009 a educação brasileira evoluiu 33 pontos, apesar da melhora
na participação, o Brasil ainda ocupa o 53º lugar no ranking geral,
num total de 65 países que fizeram o exame [12]. Este resultado
revela uma deficiência enorme na qualidade do ensino de ciências
na  escola,  apesar  de  todas  as  recomendações  apresentadas  em
diversos  documentos  legais,  como  as  diretrizes  curriculares
nacionais e os parâmetros curriculares para o ensino de ciências.
Além das diversas pesquisas realizadas com o intuito de promover
práticas inovadoras para o ensino de ciências e tecnologia.



Recentemente  o  Ministério  da  Educação  (MEC)  realizou  uma
série de estudos para a construção de uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que tem por finalidade apresentar os direitos
e  objetivos  de  Aprendizagem  e  Desenvolvimento  que  devem
orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de
escolarização.

“A Base Nacional Comum Curricular é uma exigência
colocada para o sistema educacional brasileiro pela Lei
de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Brasil,
1996;  2013),  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais
Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009) e pelo Plano
Nacional  de  Educação  (Brasil,  2014),  e  deve  se
constituir como um avanço na construção da qualidade
da educação” [11].

Com  relação  ao  ensino  de  ciências  da  natureza,  a  BNCC
argumenta que o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico
que  promove  progressos  na  produção  e  nos  serviços  também
ocasiona impactos e  desequilíbrios  na natureza e  na sociedade.
Assim, debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos,
combustíveis,  transportes, saneamento e manutenção da vida na
Terra  demandam tanto conhecimentos éticos  e  políticos  quanto
científicos. Deixando clara a necessidade de uma formação mais
completa do aluno.

De acordo com as Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  a  área de
conhecimento Ciências  da Natureza,  no Ensino Fundamental,  é
representada  por  um  único  componente  de  mesmo  nome.  No
Ensino  Médio,  a  área  é  constituída  pelos  componentes
curriculares  Biologia,  Física  e  Química,  assim  é  possível
aprofundar os conteúdos durante o ensino médio.

A BNCC sugere que a elaboração dos currículos em Ciências da
Natureza  se  organize  em  quatro  eixos  formativos:  (1)
Conhecimento conceitual; (2) Contextualização social, cultural e
histórica  dos  conhecimentos  das  Ciências  da  Natureza;  (3)
Processos e práticas de investigação em Ciências da Natureza e
(4) Linguagens usadas nas Ciências da Natureza; possibilitando a
integração entre os componentes da área e desta com os demais
componentes e áreas da Educação Básica.

3. Fabricação digital e o ensino de ciências

A experimentação foi uma prática importante para a aceitação das
teorias propostas pelas ciências naturais a partir do século XVII.
Essas teorias passaram pelo crivo do empirismo, onde se testavam
hipóteses  e  verificavam  sua  consistência.  A  experimentação
ocupou um lugar privilegiado na proposição de uma metodologia
científica,  que  se  baseava  na  racionalização  de  procedimentos,
como  a  indução  e  a  dedução.  Todo  o  conhecimento  científico
deveria  seguir  essa  metodologia,  sendo  que  ao  cientista  cabe
efetuar experimentos que o levem a fazer observações cuidadosas,
coletar  dados,  registrá-los  e  divulgá-los  [15].  Nesse contexto a
experimentação e a prática sempre foram fundamentais para um
ensino de ciências completo e significativo.

Como  uma  forma  de  estimular  a  inteligência  colaborativa,  a
criatividade e o caráter prático do uso das tecnologias,  surge o
movimento  maker,  que  consiste  de  uma  crescente  cultura  do
“hands-on”, onde é possível criar, projetar, fazer e inovar. Uma
característica importante desse movimento é o “faça você mesmo”
(“junto com os outros”) que reúne pessoas em torno de uma série
de  atividades,  incluindo  fabricação  têxtil,  robótica,  culinária,
artesanato  em madeira,  eletrônica,  fabricação  digital,  reparação

mecânica,  ou  seja,  consiste  em fabricar  todo  o  tipo  de  coisas,
utilizando ferramentas de fabricação digital [2][13].

Em um Fab Lab é possível construir muitas coisas,  até mesmo
uma impressora 3D, e com ela é possível produzir partes de outras
ferramentas  importantes  num  laboratório  de  fabricação  digital.
Constata-se que os Fab Labs podem ir mais longe do que apenas
tornar um consumidor em um produtor. Ou seja, os consumidores
podem construir as máquinas que precisam para poder produzir
outros  objetos.  O  que  traz  para  os  envolvidos,  alunos  e
professores, uma visão bem mais ampla do processo de produção
[21].

Através de experimentos, baseados em acertos e erros (indução e
dedução)  é  possível  produzir  diferentes  objetos,  que  podem
auxiliar na discussão de diversos assuntos relacionados ao ensino
de ciências. Por exemplo,  podemos utilizar uma impressora 3D
para produzir uma réplica de diferentes ossos do corpo humano,
assim cada aluno pode confeccionar o seu próprio esqueleto. Ou
então usar uma cortadora a laser, para recortar esses mesmo ossos
em  madeira.  Além  da  biologia,  é  possível  relacionar  diversos
conteúdos como a proporção matemática, o custo econômico do
material, e o tempo gasto para produzir um objeto. Temas que são
muito importantes na formação científica e social do aluno.

Do ponto de vista pedagógico, a experimentação, quando aberta
às possibilidades de erro e acerto, mantém o aluno comprometido
com sua aprendizagem, além de estimular sua criatividade.  Ela
auxilia o aluno na busca de diferentes estratégias para resolução
de um problema, do qual ele toma parte diretamente, inclusive do
processo de produção [15].  O ambiente criado em um Fab Lab
proporciona aos alunos e professores as condições ideais para a
experimentação, disponibilizando ferramentas, manuais e acesso a
informação, de forma mais colaborativa e menos formal do que se
encontra em experimentos científicos tradicionais.

A ideologia proposta pelos Fab Labs vem ao encontro do que se
espera  do  ensino  de  ciências  para  o  ensino  fundamental  2,
segundo  os  PCN´s  e  a  BNCC  propostos  pelo  ministério  da
educação. Surge como uma prática motivadora e contextualizada,
proporcionando aos alunos uma ferramenta inovadora,  e que se
enquadra no perfil dos nativos digitais. Assim, o uso de espaços
como Fab Lab, com toda a sua ideologia, podem se tornar espaços
onde  se  é  capaz  de  desenvolver  um modelo  de  educação  que
quebra os paradigmas atuais, tornando as aulas de ciências mais
interessantes  e  estimulando  a  curiosidade  pelo  conhecimento.
Porém, estes espaços não devem ser descritos como uma solução
para os diversos problemas enfrentados pela educação nesse país,
mas  como  sendo  um  espaço  moderno  e  contextualizado,  que
poderá auxiliar  professores  e  alunos nos processos de ensino e
aprendizagem.

4. Estudo de caso

Para a realização da pesquisa exploratória - que neste trabalho se
refere a um estudo de caso – 20 (vinte) alunos cursando os 8º e 9º
anos do ensino fundamental realizaram uma atividade no PoaLab.
Esses alunos têm idade entre 13 e 15 anos, e estudam em uma
escola da rede pública da cidade de Gravataí  -  RS. O objetivo
desta atividade era utilizar um ambiente de fabricação digital para
estudar sobre os diferentes processos de produção de energia. 

Durante  o  período  em  que  estiveram  no  laboratório,  estavam
presentes  a  professora  de  ciências  da  escola,  responsável  pela
teoria sobre produção de energia, e o coordenador do POALab (o
qual é também professor de informática), responsável por ensinar



aos  alunos  o  processo  de  fabricação  digital  e  a  estrutura  e
funcionamento de um fab lab.

Os  alunos  em  um  primeiro  momento  tiveram  acesso  ao
funcionamento de algumas máquinas do POALab, onde puderam
observar  o  funcionamento de equipamentos como a impressora
3D  e  a  cortadora  à  laser.  Após  entenderem  o  funcionamento
desses equipamentos e a ideologia de trabalho de um Fab Lab, os
alunos foram divididos em grupos. Cada grupo teve que estudar o
funcionamento  de  um  dos  dois  protótipos  que  haviam  sido
construídos  no  laboratório,  sendo  que:  um  se  referia  ao
funcionamento de uma hidrelétrica (figura 1) e; outro a uma usina
eólica (figura 2).

Figura 1 – Gerador de Energia Hidrelétrica

 Em um primeiro momento os alunos receberam um modelo para
montar e verificar como ocorre a produção de energia, registraram
seu  funcionamento  e  de  que  forma  ele  é  capaz  de  produzir
energia.  Em  um  segundo  momento  os  alunos  aprimoraram  o
projeto, sugerindo mudanças para que a produção de energia fosse
mais eficaz, aumentando sua eficiência energética. Com base nas
sugestões  feitas  pelos  alunos  se  discutiu  sobre  a  produção  de
energia em nosso país, com ênfase em questões importantes como
a eficiência energética, a disponibilidade de matéria prima e os
impactos  ambientais  causados  por  cada  uma  dessas  diferentes
formas de produzir energia. Dessa forma analisar, de maneira mais
concreta, como ocorre a produção de energia. 

Figura 2 – Gerador de Energia Eólica

  Foram repassados as seguintes informações aos alunos:

Proposta  de  atividade  para  os  alunos  no  PoaLab:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NAS TRANSFORMAÇÕES
ENERGÉTICAS

“É  importante  ter  conhecimento  sobre  como  toda  a
energia  de  nosso  país  é  produzida  e  utilizada,  pois
como  cidadãos  devemos  nos  manter  informados.  Só

assim,  teremos  uma  postura  crítica  diante  da  forma
como a energia vem sendo produzida no Brasil,  e da
importância  de  economizar  energia,  evitando
desperdício e gastos. Mas como é produzida a energia
elétrica  que  consumimos?  Na  maioria  das  vezes  a
produção de energia elétrica envolve o movimento de
turbinas  geradoras.  Nessa  atividade  os  alunos  irão
construir  modelos  com diferentes  formas  de  produzir
energia:

Modelo de usina 

 Hidrelétrica;

 Aerogeradores.

Objetivo principal:

Verificar  como  ocorre  a  produção  de  energia  de
diferentes formas, que matérias primas são necessárias,
e como é a sua construção.

Objetivos secundários:

Compreender  como  funciona  a  matriz  energética  no
Brasil;

Discutir sobre o impacto ambiental de cada uma dessas
formas de produzir energia;

Metodologia

Os  alunos  serão  divididos  em  quatro  (4)  grupos,
conforme sua afinidade. Cada grupo será responsável
pela construção de um modelo de geração de energia.
Para  a  construção  desses  modelos  será  utilizado  os
materiais e equipamentos do laboratório de fabricação
digital  PoaLab.  Em um primeiro  momento  os  alunos
receberão  um  modelo  para  montar  e  verificar  como
ocorre a produção de energia. Deverão registrar como
funciona seu equipamento e de que forma ele é capaz
de produzir energia. 

Em um segundo momento os alunos deverão aprimorar
o projeto, sugerindo mudanças para que a produção de
energia se torne mais eficaz, aumentando sua eficiência
energética.  Para  a  construção  dessas  mudanças  os
alunos  irão  utilizar  os  materiais  e  equipamentos  do
PoaLab.

Com  base  nas  sugestões  feitas  pelos  alunos  será
possível discutir sobre a produção de energia em nosso
país,  com  ênfase  em  questões  importantes  como  a
eficiência  energética,  a  disponibilidade  de  matéria
prima e os impactos ambientais causados por cada uma
dessas diferentes formas de produzir energia. 

Roteiro de perguntas (para análise de dados)

Como  ocorre  a  produção  de  energia  no  modelo
construído pelo seu grupo?

Quais são as sugestões do grupo para que se obtenha
maior eficiência energética com esse modelo?

Vocês conseguem imaginar um modelo diferente desses
estudados para a produção de energia?

Que equipamentos do PoaLab foram utilizados para a
construção do seu modelo?”



Esta  atividade  foi  analisada  a  partir  da  observação  do
comportamento  dos  alunos  durante  a  atividade,  câmeras  foram
colocadas no laboratório,  e  assim foi  gravada toda a  visita dos
alunos ao laboratório. Essas imagens foram o objeto de análise e
discussão proposto neste artigo. 

5. Resultados obtidos
A atividade prática foi realizada durante uma manhã,  os alunos
chegaram ao POALab as 9 horas e concluíram as atividades as 11
horas e 30 minutos, ao final da prática foram respondidos nove
questionários, os alunos se organizaram em duplas ou trios para
responder ao questionário,  somando um total  de 20 alunos que
realizaram a atividade proposta no POALab. De acordo com as
respostas  obtidas,  foi  possível  verificar  que  todos  os  alunos
conseguiram  explicar,  de  forma  simples,  como  se  dá  o
funcionamento de uma usina eólica e hidrelétrica, que em ambos
os casos existe uma turbina que precisa se movimentar, pela força
da  água  ou  pelo  vento,  e  que  essa  energia  cinética  é  que  se
converte em energia elétrica. Lembrando que não houve nenhuma
aula  anterior  a  prática,  assim  os  alunos  não  tinham  um
conhecimento específico sobre o assunto abordado no POALab. 

Os  alunos  tiveram  dificuldades  em  apontar  mudanças  nos
protótipos  estudados,  em  geral,  acharam  que  os  modelos
funcionavam  de  maneira  satisfatória.  Em  apenas  quatro
questionários  foram  apontadas  falhas  como  a  pouca  eficiência
energética, ou peças que tiveram que ser coladas, pois se soltaram;
em relação ao tamanho dos protótipos, que deveriam ser maiores.

Foi possível perceber que os alunos tiveram muito interesse em
entender o funcionamento do POALab, em todos os questionários
os  alunos  responderam  que  gostaram  muito  de  conhecer  um
laboratório  de  fabricação  digital,  e  que  gostariam  de  visitar
regularmente ambientes como o POALab. Também citaram que
adorariam poder construir outros objetos como capas de celulares,
robôs,  adesivos,  e  objetos  em madeira  utilizando a  cortadora a
laser.   A  atividade  foi  muito  positiva,  pois  além  de  terem
compreendido de maneira mais clara como ocorre a produção de
energia em usinas eólicas e hidrelétricas, os alunos tiveram acesso
a  tecnologia,  conhecendo  máquinas  de  fabricação  digital  e
entendendo como funciona um laboratório desse tipo, trabalhando
de  forma  colaborativa  e  criativa,  na  resolução  de  problemas.
Além disso,  foi  possível constatar que o papel  do professor  na
construção da proposta pedagógica e como condutor da atividade
no laboratório é  fundamental  para  que  o  processo de ensino e
aprendizagem ocorra.   

6. Análise da Atividade Sob Diferentes 
Perspectivas Teóricas

Os  próximos  subitens  apresentam  uma  reflexão  sobre  o
experimento realizado de acordo com dois diferentes pontos de
vista  pedagógicos:  teoria  piagetiana,  e  a  perspectiva  pós-
estruturalista.

6.1 O Construtivismo e os Fab Labs: 
ponto de vista piagetiano

A teoria construtivista de Jean Piaget trata sobre a construção do
conhecimento.  Segundo  [3]  "o  construtivismo  significa  isso:  a
ideia  de  que  nada,  a  rigor,  está  pronto,  acabado,  e  de  que  o
conhecimento  não  é  dado,  em  nenhuma  instância,  como  algo
terminado - é sempre um leque de possibilidades que podem ou
não ser realizadas.". O processo de construção do conhecimento

se dá a partir da interação entre o sujeito e o objeto, em que o
sujeito  ao  agir  sobre  o  objeto,  o  transforma e  transforma  a  si
mesmo.  Assim,  uma  educação  construtivista  deve  priorizar
processos de aprendizagem baseados na experiência, que pode ser
do  tipo  físico,  do  tipo  lógico-matemático  ou  dos  dois  [20].
Entretanto,  nem  toda  experiência  constitui  uma  aprendizagem.
Somente resultará em aprendizagem a experiência que provocar a
desequilibração  dos  sujeitos,  ou  seja,  que  gere  dúvidas  e
incertezas,  levando  o  sujeito  a  elaboração  de  um  sistema
conceitual melhor (mais amplo ou profundo).  Os desequilíbrios
“obrigam um sujeito a ultrapassar o seu estado atual e procurar
seja o que for em direções novas [...] Os desequilíbrios constituem
o  motor  da  investigação,  porque  sem  eles,  o  conhecimento
manter-se-ia estático” [19]. 

A atividade relatada na seção anterior deste artigo propõe uma
metodologia  construtivista  de  aprendizagem,  a  medida  em que
leva os alunos a interagirem com os objetos que foram criados no
POALab para explicar os processos de produção de energia. Essa
interação  desencadeia  um  processo  de  assimilações  e
acomodações.  A  assimilação  é  a  responsável  por  incorporar
elementos  exteriores  aos  esquemas  sensório-motores  ou
conceituais do sujeito. Já acomodação é a responsável por criar ou
alterar  os  esquemas  de  assimilação  existentes.  A  assimilação
permite,  por  exemplo,  a  identificação  das  propriedades  dos
objetos a fim organizá-los em classes. O processo de acomodação,
é  o  responsável  pela  incorporação  destas  classes  ao  sistema
conceitual do sujeito.  

A interação entre os alunos e os objetos pode levar, também, a um
processo de  abstração reflexionante,  a qual  é responsável pela
criação do novo [20]. O termo abstração está relacionado com o
capacidade  do  sujeito  retirar  informações  dos  observáveis  (não
apenas dos objetos, mas também das ações ou operações sobre os
objetos). Já a palavra reflexão pode ser entendida no sentido físico
(transposição de um plano inferior da construção intelectual para
outro superior) ou no sentido mental, isto é, quando alguém reflete
sobre algo.

"Neste caso, a pessoa não está somente refletindo em um nível
superior, mas reconstruindo em um nível mais avançado o que já
existia em um inferior. O nível superior é sempre majorante, mais
abrangente. Quando alguém reflete em um plano mais avançado,
precisa enriquecê-lo com novos elementos. Então tem de estendê-
lo, bem como transpô-lo a um segundo nível." [20].

Essa  transposição  para  um  nível  superior  é  que  dá  origem  à
novidade. No caso da atividade apresentada, o desafio proposto
aos alunos (que aprimorem o projeto dos objetos  utilizados na
experiência em aula, sugerindo mudanças para que a produção de
energia  se  torne  mais  eficaz  e   aumentando  sua  eficiência
energética) é uma forma de provocá-los a criarem algo novo a
partir de um processo de abstração reflexionante. 



Quando esse processo de abstração consegue levar os sujeitos a
raciocinarem sem a necessidade da presença física dos objetos (a
forma  se  desvincula  do  conteúdo),  utilizando  para  tanto  a
elaboração de hipóteses e a representação através de formalismos
(fórmulas, gráficos, desenhos técnico), diz-se que os sujeitos estão
operando  no  nível  formal.  O  raciocínio  formal  é  o  tipo  de
raciocínio  necessário  para  a  resolução  de  problemas  nas  mais
diversas áreas e que suporta os avanços da ciência e da tecnologia.
Dessa  forma,  o  desafio  proposto  aos  alunos  irá,  indiretamente,
fomentar  o  desenvolvimento  do  pensamento  formal,  que  será
necessário  para  o  processo de  aprendizagem que seguirão,  não
apenas na escola, mas também nos níveis superiores de ensino e
durante a vida profissional.

6.2 Pensar de outros modos a 
aproximação entre tecnologias 
digitais e educação escolarizada: 
ponto de vista pós-estruturalista

Na  contramão  de  alguns  discursos  propagados  na  atualidade,
pensar o uso das tecnologias para além dos binarismos bom/ruim,
positivo/negativo,  inovador/tradicional;  talvez  seja  uma
possibilidade de trazer outros usos e outros olhares para a inserção
dos  artefatos  digitais  na  educação  escolarizada.  Nessa  linha,
amparados  em  teorizações  da  perspectiva  pós-estruturalista,
alguns  dos  próximos  parágrafos,  serão  dedicados  a  pensar  de
outros modos o uso das tecnologias na escola. Ao entender que a
escola como espaço e tempo livre para o pensamento,  [17],  ao
fazerem a defesa da escola, problematizam que por se tratar de
uma invenção histórica, a escola pode ser reinventada. Os autores
argumentam  que  “reinventar  a  escola  se  resume  a  encontrar
formas concretas no mundo de hoje para fornecer ‘tempo livre’ e
para reunir os jovens em torno de uma ‘coisa’ comum, isto é, algo
que aparece no mundo que seja disponibilizado para uma nova
geração” [17]. Por esse viés, inúmeras possibilidades podem ser
ofertadas aos alunos pelo um professor,  por meio do seu saber
pedagógico  especializado.  Com  isso,  se  quer  dizer  que  uma
atividade como a descrita neste texto,  em que os  alunos têm a
oportunidade de aprender sobre a fabricação de energia em um
ambiente digital, pode ser uma forma de oportunizar aquilo que é
defendido pelos  autores.   Todavia,  oportunizar  tempo livre  não
implica  em não  dar  direcionamento  para  a  atividade  que  será
desenvolvida.  Ao  contrário,  assim  como  [4],  [17]  também
questionam a  exacerbação  e  centralidade  atribuída  à  noção  de
aprendizagem na atualidade, e demonstram que o “tempo livre” ao
qual  se  referem,  implica  a  presença  de  alguém,  no  caso  o
professor, que tenha conhecimentos para trazer para o aluno um
pouco daquilo que é desconhecido deste último. Isto quer dizer
que  a  utilização  dos  recursos  digitais  não  invalidam,  nem
tampouco  excluem  as  intervenções  por  parte  do  professor.
Encontrar  formas  concretas  para  reunir  os  jovens  em torno  da
tecnologia  e  que  esteja  para  além  do  uso  simplificado  dessas
ferramentas, implica em contar com a presença de um outro que
disponha dos saberes necessários para organizar e disponibilizar
tais formas. Dessa forma, a atividade desenvolvida no ambiente
de  fabricação  digital,  mais  do  que  oportunizar  aos  jovens  o
contato  com  outras  formas  de  aprender  sobre  a  produção  de
energia,  criou a necessidade de reunir professores de diferentes
áreas - pelo menos dois professores estiveram diretamente ligados
ao  trabalho,  uma  professora  de  Ciências  e  um  professor  de
Informática - para que assim o tempo e o espaço disponibilizado
aos  alunos  pudessem  se  constituir  em  uma  nova  experiência.
Dessa forma,  entende-se que o sucesso relacionado ao uso dos

ambientes de fabricação digital  para o processo de ensino e de
aprendizagem,  assim  como  o  uso  dos  recursos  digitais  na
educação escolarizada,  está diretamente relacionado aos saberes
pedagógicos e  capacidades organização  do tempo livre  para  as
possibilidades de pensar de outros modos as diferentes áreas do
conhecimento.

7. Conclusões

É evidente a necessidade de trabalhar-se de forma diferenciada o
ensino de ciências no Brasil. As políticas construídas estabelecem
caminhos que não são trilhados pelos que defendem a manutenção
da forma tradicional do ensino.

A disponibilização de espaços criativos de fabricação digital tais
quais os fab labs propiciam o ambiente ideal para a construção do
conhecimento  de  forma  criativa  e  colaborativa,
independentemente da perspectiva teórica educacional adotada. 

O desequilíbrio da visão piagetiana e a necessidade de tutores que
detêm  o  conhecimento,  dispostos  a  ensinar  de  uma  forma
colaborativa e complementar às necessidades dos alunos da visão
pós-estruturalista,  acabam  por,  na  visão  dos  autores,
complementarem-se em uma atividade prática mais rica.
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