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RESUMO
Trabalho tem como tema makerspaces de bibliotecas, objetivando propor diretrizes
para o funcionamento desses locais, ao definir as características do fenômeno
Movimento Maker e dos makerspaces, analisando seus serviços, agentes, produtos e
dinâmicas e articulando-os à abordagem da Nova Biblioteconomia, por meio de
pesquisa de tipo exploratória, revisão bibliográfica e estudo quantitativo e qualitativo.
Em decorrência das mudanças socioeconomicas que convergiram ao Movimento
Maker, que se baseia no fazer amador, na aprendizagem ativa, na colaboração, no
compartilhamento, na realização pessoal e na interdisciplinaridade, a biblioteca
incorpora, a partir dos anos 2000, makerspaces, mistura de oficina, estúdio,
laboratório e sala de aula, que se estabelecem como locais que favorecem a
criatividade, a criação concreta e a aprendizagem, matéria da Nova Biblioteconomia,
abordagem que fornece ferramentas teóricas para bibliotecas focadas em demandas
mais amplas da comunidade, não apenas aquelas relacionadas a suportes
informacionais. Conclui-se que, além da gestão de recursos humanos e materiais,
utilizando sistemas integrados orientados à comunidade, é relevante a inclusão, nos
makerspaces de bibliotecas, de valores ligados ao Movimento Maker.
Palavras-chave: Bibliotecas. Makerspace. Nova Biblioteconomia.

ABSTRACT
The subject of this paper are makerspaces of libraries in order to propose guidelines
for the management of these sites, by defining the characteristics of the Maker
Movement Maker, characterizing makerspaces, analyzing their services, agents,
products and dynamics and articulating them to the New Librarianship approach, by
mean of an exploratory research, bibliographic review and quantitative and qualitative
study. As a result of the socioeconomic changes that converged to the Maker
Movement, which is based on amateur making, active learning, collaboration, sharing,
personal fulfillment and interdisciplinarity, the library incorporates, since the 2000’s,
makerspaces, that are similar to workshop, studio, laboratory and classroom, which
establish themselves as sites that support creativity, concrete creation and learning, a
subject of New Librarianship, an approach that provides theoretical tools for libraries
focused on broader community demands, not just those related to informational
artifacts. It concludes that, besides the management of human and material resources,
using integrated systems of values linked to the Maker Movement.
Keywords: Libraries. Makerspace. New Librarianship.

RESUMEN
El tema del trabajo son makerspaces de bibliotecas, con el objetivo de proponer
directrices para el funcionamiento de estos sitios, al definir las características del
fenómeno Movimiento Maker, caracterizar los proyectos y analizar sus servicios,
agentes, productos y dinámicas, articulándolos

al enfoque de la Nueva

Biblioteconomía, por medio de una investigación de tipo exploratorio, revisión
bibliográfica y estudio cuantitativo y cualitativo. Como consecuencia de los cambios
socioeconomicos que convergieron al Movimiento Maker, que se basa en la manera
de hacer aficionada, en el aprendizaje activo, en la colaboración, en el compartir, en
la realización personal y en la interdisciplinariedad, la biblioteca incorpora, desde los
años 2000, makerspaces, mezcla de taller, estudio, laboratorio y el aula, que se
establecen como sitios que favorecen la creatividad, el hacer concreto y el
aprendizaje, materia de la Nueva Biblioteconomía, que proporciona herramientas
teóricas para bibliotecas enfocadas en las necesidades más amplias de la comunidad,
no sólo aquellas relacionadas a soportes informacionales. Se concluye que, además
de la gestión de recursos humanos y materiales, utilizando sistemas integrados
orientados a la comunidad, es relevante la inclusión, en los sectores de bibliotecas,
de valores vinculados al Movimiento Maker.
Palabras clave: Bibliotecas. Makerspace. Nueva Biblioteconomía.
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1 INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, cresce a divulgação de novos modelos de biblioteca
cuja existência e missão estejam mais alinhadas às comunidades a que servem, de
modo não tradicional. Aos pilares clássicos da Biblioteconomia, como o foco na
preservação de coleções e na disponibilização de itens informacionais (MILANESI,
2002, p.14-16), soma-se agora o desenvolvimento de outros serviços, que nascem de
necessidades mais amplas dos usuários, não obrigatoriamente relacionadas a
empréstimos de livros, acesso a catálogos e estações de computadores. Trata-se de
bibliotecas como espaços de criação, colaboração e compartilhamento.
Na Antiguidade e na Idade Média, as bibliotecas eram entendidas
principalmente como instituições que guardavam livros. Os próprios prédios, muitas
vezes, eram construídos com a finalidade de dificultar a aproximação ao acervo. No
início da Idade Moderna, o livro era a fonte principal pela qual o conhecimento era
obtido. Com a aproximação da Idade Moderna, as bibliotecas tornaram-se
organizações destinadas a promover a leitura, facilitando o contato com livros
(SOUZA, 2005, p.5-6). Embora houvesse aumento na divulgação dos acervos e maior
flexibilização para acessá-los, os livros mantiveram um status de objetos de luxo. Com
o advento da biblioteca pública contemporânea nos Estados Unidos da América (EUA)
e na Inglaterra na metade do século XIX, fez-se notar em maior grau a presença da
população e suas necessidades na vida dessas organizações. Inspirada no
Iluminismo, a biblioteca pública teria surgido, em parte, apoiada em ideais
democráticos como a igualdade entre todas as pessoas, oferecendo apoio
fundamental à educação (ALMEIDA JUNIOR, 2013, p. 66-67). Como organismo
social, a biblioteca passa por mudanças, conforme o contexto socioeconômico alterase. De fato, com os enormes avanços tecnológicos e a explosão informacional
evidenciados desde o pós-Segunda Guerra, na chamada Era da Informação analisada
por Manuel Castells (2006, p. 76-86), começa a haver movimentos e experiências que
repensam o papel das bibliotecas e seus paradigmas, por meio de uma nova visão da
prática biblioteconômica, incorporando novos temas, novas técnicas e métodos
(TARGINO, 2010, p. 41), fazendo com que a biblioteca torne-se mais aberta às
comunidades.
Em consonância às mudanças socioeconômicas das últimas décadas,
surgem, nos EUA na primeira década dos anos 2000, bibliotecas dotadas de
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makerspaces, mistura de oficina, estúdio, laboratório e sala de aula, que se
estabelecem como espaços que favorecem a criatividade e o fazer, fornecendo aos
makers (com são conhecidos seus usuários) um local onde ferramentas, materiais e
orientações são compartilhados (DOUGHERTY, 2012, p. 11). Longe de serem
iniciativas desarticuladas, essa reconfiguração da biblioteca reflete o Movimento
Maker: conjunto de ações e ideais que representam a cultura Do-it-Yourself (DIY)
(Faça-você-mesmo, em inglês), que surgiu nos EUA como tendência, no início do
século XX, na melhoria e manutenção da casa, e adquiriu novo significado a partir dos
anos 1970, como base para produções alternativas no campo das artes (fanzines) e
da tecnologia (clubes de computação, como o Homebrew Computer Club, de Steve
Jobs e Steve Wozniak) (CASTELLS, 2006, p. 96-110). Baseado na ideia de que
qualquer um pode construir qualquer coisa, o Movimento Maker aparece como um
fenômeno social que reverbera em diversas esferas na atualidade: no puro prazer,
exemplificado na divulgação de hobbies; na educação, ao propor uma aprendizagem
mão-na-massa; na economia, ao dar suporte ao empreendedorismo e na mobilização
política, ao fomentar novas formas de trabalho e de consumo consciente. Esse
protagonismo e suporte à formação oferecidos pelo movimento pede que a biblioteca
adapte sua estrutura tradicional a uma sociedade em que consumidores estão se
tornando produtores.
O presente trabalho, assim, tem como tema makerspaces de bibliotecas. Em
decorrência das mudanças na função social da biblioteca nos últimos séculos e das
características do Movimento Maker, brevemente delineadas acima, impõe-se a
pergunta de quais seriam as balizas para o funcionamento de tais espaços de
bibliotecas. Partindo desta questão, procuramos definir as características do
fenômeno Movimento Maker, caracterizando espaços do tipo makerspace e
analisando seus serviços, articulando-os à abordagem da Nova Biblioteconomia
proposta por David Lankes, a fim de propor diretrizes para a gestão desses locais.
Diante da recente introdução desses espaços em unidades de informação pelo
mundo, e por isso, de sua quase ausência nos cursos de Biblioteconomia no Brasil,
supõe-se que as atividades maker ocorrem nas bibliotecas como projetos efêmeros,
sem o quadro de valores que fundamentam o movimento e sem técnicas específicas
da Biblioteconomia na gestão dessas atividades.
A relevância do estudo advém das possibilidades que o ambiente maker
oferece a sua comunidade, da atualidade do assunto e da insuficiência de ferramentas
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biblioteconômicas para abordar os processos, personagens e objetos presentes em
um makerspace.
Em relação à composição do trabalho, no capítulo 3 apresentamos a
delimitação da pesquisa, que se dá por meio de revisão bibliográfica e estudo
quantitativo e qualitativo, suas bases conceituais e redação. Devido a seu tema e
objetivos, a monografia segue perspectiva da área de Gestão de Unidades de
Informação, que margeia, no entanto, as Ciências Sociais.
No capítulo 4, conceitualiza-se o Movimento Maker, por meio das diferentes
vertentes do fenômeno, sublinhando seus princípios e consequentes pontos de
aproximação e afastamento, ao traçar um panorama histórico do movimento. No
capítulo 5, definem-se os locais de criação, pondo em destaque os principais, dentre
os quais os makerspaces, já listando suas principais características, finalidades e
configurações espaciais, especificando, assim, o objeto de estudo ao levantar
nomenclatura de espaços de criação em bibliotecas.
No capítulo 6, relacionamos os espaços de criação às bibliotecas por meio da
abordagem da Nova Biblioteconomia, definida por David Lankes em suas principais
obras, estabelecendo fundamentos teóricos para a atuação da Biblioteconomia, em
diversos níveis, nos locais de criação, colaboração e compartilhamento.
No capítulo 7, detemo-nos nos makerspaces de bibliotecas, descrevendo os
tipos de unidade de informação que os possuem, o perfil dos usuários, as principais
atividades desenvolvidas, equipamentos, os recursos humanos empregados e
materiais mais utilizados, assim como os princípios sociais envolvidos nos projetos
nesses locais. Aqui delineamos, com base na análise do Movimento Maker, dos
espaços de criação e do levantamento teórico da Nova Biblioteconomia, diretrizes
para o funcionamento de makerspaces de bibliotecas.
Nas considerações finais, serão retomados os objetivos iniciais da pesquisa,
propondo possíveis caminhos para o aprofundamento e discussão sobre o estudo de
espaços de criação dentro de bibliotecas.
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2 OBJETIVOS
Esse capítulo visa a delimitar o objetivo geral e os objetivos específicos da
pesquisa.
2.1 Objetivo geral
O objetivo geral é identificar, na literatura e em análise quali-quantitativa,
parâmetros básicos para o funcionamento de makerspaces de bibliotecas, em geral.
2.2 Objetivo(s) específico(s)
Os objetivos específicos a serem alcançados são:
1. Caracterizar o Movimento Maker e os makerspaces;
2. Analisar abordagem teórica da Biblioteconomia para a gestão de espaços de
criação;
3. Por fim, propomos, com base na análise do Movimento Maker, dos
makerspaces, da base teórica da Nova Biblioteconomia e de levantamento
de dados sobre espaços de criação, diretrizes para o funcionamento de
makerspaces de bibliotecas.
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3 METODOLOGIA
Este capítulo oferece os métodos aplicados na pesquisa e o percurso da
pesquisa, que ocorreu, seguindo a proposta de estrutura metodológica de Medeiros
(2009), a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: delimitação da
pesquisa, sua caracterização e a redação.
Entendemos que a metodologia científica é o conjunto de “procedimentos
sistemáticos e racionais, base da formação tanto do estudioso quanto do profissional,
pois ambos atuam, além da prática, no mundo das ideias.” (LAKATOS; MARCONI,
2010, p.17). Desta forma, a metodologia estabelece “o que deve ser realizado e
qualquer tomada de decisão fundamenta-se naquilo que se afigura como o mais
lógico, racional, eficiente e eficaz.” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p.17).
3.1 Delimitação da pesquisa
A pesquisa para o TCC iniciou-se com o programa de mentoria da Faculdade
de Biblioteconomia e Ciência da Informação (FaBCI) da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), sob a orientação, nesse momento, da
Profª Drª Valéria Martin Valls, então nossa mentora. Ao longo dos encontros da
mentoria, fomos delimitando o que de fato seria o objeto de estudo do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), discutindo sua relevância e o interesse pessoal
despertado pelo aumento de espaços de criação no Brasil, oportunidades
proporcionadas e desafios técnicos oferecidos por esses locais aos bibliotecários.
Nessa delimitação do estudo, verificou-se que não havia ocorrências
suficientes, no Brasil, de nosso objeto de pesquisa, ou seja, makerspaces de
bibliotecas, para levantamento de dados sobre esse fenômeno no país. Da mesma
forma, rareavam produções científicas em língua portuguesa sobre o tema. Essas
duas conclusões levaram-nos a buscar no exterior exemplos de espaços de criação
presentes em unidades de informação e a nos determos em pesquisas em outros
idiomas, principalmente em inglês.
Portanto, o escopo do estudo abrange, em geral, publicações das últimas duas
décadas, notadamente as produzidas nos Estados Unidos e na Austrália, devido ao
grande desenvolvimento, nesse tempo e espaços, do fenômeno em foco.
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3.2 Caracterização da pesquisa
Estabelecido o tema, foi estipulado qual seria o método, a técnica e a
abordagem adequadas, que serão apresentados a seguir.
3.2.1 Método
O método é do tipo exploratório, que segundo Gil (1987, p. 44), pode ser
definido como pesquisa bibliográfica (segundo seu objetivo). De acordo com o mesmo
autor (1999, p. 43), uma pesquisa caracteriza-se como de tipo exploratória quando
envolver levantamento de bibliografia e apresentar análise de exemplos que ampliem
a compreensão. Possui como finalidade básica desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. Assim, este tipo de
estudo visa a aumentar o conhecimento acerca do assunto, a fim de que o
pesquisador possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam
ser pesquisadas por estudos posteriores.

3.2.2 Técnica
A técnica escolhida foi a pesquisa bibliográfica, que de acordo com Fialho,
Otoni e Souza (2007, p. 37), consiste na obtenção de dados a partir de fontes
secundárias de informação, especialmente de levantamento de dados, como aqueles
de periódicos científicos, dissertações e monografias. Nesse sentido, pesquisamos
em periódicos, como Ciência da Informação, Informação e Sociedade, Journal of
Library Administration, American Libraries, a Make:, revista específica da área em
foco, e mais periódicos diários, para apresentar e delimitar conceitos. A coleta de
dados, não exaustiva, focou-se também em catálogos de bibliotecas e na internet,
especialmente em base de dados de artigos científicos, livros digitais e sites de
grupos e autores envolvidos no Movimento Maker. Assim, utilizamo-nos
principalmente do catálogo Pergamum, da biblioteca da FESPSP, do catálogo
Dedalus, da Universidade de São Paulo (USP), do banco de dados da Scientific
Electronic Library Online (SciELO) da Base de Dados em Ciência da Informação
(BRAPCI) e da ferramenta de busca de artigos acadêmicos Google Scholar.
Os termos nos quais focou-se a busca em motores da internet, catálogos e
portais de periódicos foram: "movimento maker", "makerspace", “espaço de criação”,
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"new librarianship", “diretrizes”, “parâmetros” e “nova biblioteconomia”.
A construção da bibliografia básica para elaboração do referencial teórico é
composta, em sua maioria, de fontes secundárias, o que se relaciona à realidade
exposta na delimitação da pesquisa e à natureza exploratória da pesquisa.
O trabalho também recorreu a essas fontes devido à própria novidade do tema
e sua filosofia, que privilegia o modelo wiki de construção do conhecimento. Por isso,
a Wikipédia foi extremamente útil, especialmente os verbetes em inglês, idioma no
qual há grande produção sobre o Movimento Maker. Suas informações, entretanto,
foram validadas por outras fontes.
3.2.3 Abordagens
O trabalho segue as abordagens quantitativa e qualitativa. Para Richardson, a
pesquisa quantitativa caracteriza-se “pelo emprego da quantificação, tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de
técnicas estatísticas.” (RICHARDSON, 2012, p. 70). Lakatos e Marconi (2010, p. 283)
realçam ainda a importância de três fatores na aplicação da análise quantitativa: a
objetividade, a sistematização e as quantificações de conceitos. O universo da
pesquisa são makerspaces de bibliotecas principalmente dos EUA e da Austrália.
Pesquisas qualitativas apresentam, segundo Miles e Huberman, três etapas
que geralmente são seguidas na análise de dados: redução, exibição e
conclusão/verificação. Para os autores, a redução subdivide-se em seleção,
focalização, simplificação, abstração e transformação dos dados originais em
sumários “organizados de acordo com os temas ou padrões definidos nos objetivos
originais da pesquisa.” (MILES ; HUBERMAN, 1994, p. 90). A exibição é a organização
dos dados pré-selecionados para a análise de semelhanças e suas interrelações. Na
conclusão, revisam-se os dados, com objetivo de sintetizá-los, delimitando padrões e
explicações, ou seja, interpretando-os.
Portanto, as duas abordagens complementam-se, no sentido de que uma
fornece as bases numéricas (quantitativa) para postulações resultantes de abstração,
sintetização e interpretação (qualitativa).
3.3 Redação e exposição do material
A composição dos capítulos acompanha a exposição das referências teóricas,
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de modo a partir de fenômenos mais amplos à análise dos mais específicos, definindo,
no início de cada capítulo, seu objetivo, para apresentarmos ao seu final o fechamento
da meta proposta, que por seu turno torna-se reflexão a ser trabalhada no capítulo
conseguinte.
O TCC segue o Manual de Orientação para Trabalhos Acadêmicos de
Graduação e Pós-Graduação da FESPSP (FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA
E POLÍTICA DE SÃO PAULO, 2018) e as normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, 2002b, 2002c, 2003, 2011).
3.3.1 Referenciais teóricos
O levantamento bibliográfico orientou a seleção dos referenciais teóricos do
TCC, seguindo o quadro 1:
Quadro 1 - Referenciais teóricos

Capítulo
3 Metodologia

Contribuição
Definição do método de pesquisa.

Autor
GIL (1987; 1999)

Definição de metodologia.

LAKATOS; MARCONI
(2010)
MILES;
HUBERMAN
(1994)
RICHARDSON (2012)

Definição de abordagem qualitativa.
Definição de abordagem quantitativa.
4 Movimento
Maker

Definição do Movimento Maker e seus valores.
DOUTHERTY (2012)
Princípios do Movimento Maker aplicados a HATCH (2014)
locais de criação.
Visão crítica sobre o Movimento Maker.
HERTZ (2012)
5 Espaços
Conceitualização de makerspace.
ABDO; AMARAL
comunitários de
(2015)
criação,
Definição de diferentes espaços de criação.
CAVALCANTI (2013);
colaboração e
HOLM (2014)
compartilhamento
6
Nova Abordagem da Nova Biblioteconomia e gestão de LANKES (2007, 2011,
Biblioteconomia atividades criativas em bibliotecas.
2016)
7 Atividades e Levantamento qualitativo e quantitativo sobre BURKE (2014); STATE
valores
em tipos de unidade de informação que possuem LIBRARY
OF
makerspaces, o perfil dos usuários, as principais QUEENSLAND (2015)
makerspaces
de bibliotecas
atividades
desenvolvidas,
equipamentos,
materiais e valores em espaços de criação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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4 MOVIMENTO MAKER
O presente capítulo tem como objetivo definir o conceito de Movimento Maker,
contextualizando-o.
No âmbito das bibliotecas fundadas nos últimos séculos, houve diversos
programas que privilegiaram atividades criativas, associadas ou não ao uso dos
acervos. Há quase 300 anos, Benjamin Franklin já fazia experimentos na Philadelphia
Library Company, nos Estados Unidos (A CABINET..., 2007, n.p.). Indo mais longe,
é possível rastrear até a Antiguidade locais, escolas e tendências que incentivaram
a invenção, como a Biblioteca de Alexandria, que forneceu espaço para que Herão
de Alexandria criasse, por volta de 60 a.C., o que seria conhecido como primeiro
motor a vapor da história, a eolípila (TRAVER, 2002, p.128).
Nos anos 1970, no entanto, começou-se a delinear uma perspectiva mais
despretensiosa sobre a invenção, que não necessariamente ocorreria dentro de
universidades, mais amadora. Uma visão de mundo que tentava fornecer oficinas,
modos de trabalho alternativos, técnicas e ferramentas voltados à criatividade e à
contracultura, como uma extensão tecnológica e filosófica da cultura DIY, que surgiu
entre os jovens nos EUA e na Europa no pós-Segunda Guerra. A esse movimento,
contextualizado brevemente também na Introdução, daria-se posteriormente o nome
de Movimento Maker (ANDERSON, 2012, p. 9).
Há grande variação nas formas de se nomear esse fenômeno, em que a
Wikipédia pode auxiliar-nos. Seu verbete em português é “movimento maker”; em
inglês, maker culture; em italiano, maker (em alemão usa-se o mesmo termo, porém
com inicial maiúscula obrigatória); em espanhol, cultura maker; e em francês, culture
maker (MOVIMENTO maker, 2018, n.p.).
Embora os termos “movimento maker” e “cultura maker” sejam mundialmente
conhecidos como sinônimos, usaremos na pesquisa o termo “Movimento Maker”
(daqui em diante referido como MM). O motivo para utilizarmos o termo é pelo
significado da palavra “movimento” no dicionário, descrevendo-o como “conjunto de
ações de um grupo de pessoas mobilizadas para um mesmo fim" (HOUAISS, 2009,
p.1324), o que define com fidelidade o caráter do fenômeno observado. O próximo
subcapítulo abordará esta conceitualização.
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4.1 Conceituação do Movimento Maker
As muitas acepções do termo “movimento maker” refletem, além de sua difusão
geográfica, as diversas correntes que o compõem. Em geral, algumas caracterizações
focam nos makers, entusiastas do MM: ele seria, então, um movimento de amadores,
reparadores, engenheiros, hackers e artistas comprometidos em projetar e construir
criativamente objetos materiais para fins lúdicos e úteis (MARTIN, 2015, n.p.). Essa
conceitualização, que conjuga objetivos relacionados ao prazer e à realidade prática,
representa parte do fenômeno: a que relaciona a construção de objetos físicos ao
prazer.
Outras conceitualizações focam nos produtos e técnicas desenvolvidos pelos
makers. Para Anderson (2012, p. 13-15), a ideia por trás do MM é a de criar e
desenvolver coisas novas usando novas ferramentas, como impressoras 3D, em
espaços abertos ao público, oficinas ou laboratórios. Para o autor, a criação
propagada pelo movimento também deveria se estender ao ambiente digital, além da
elaboração concreta de objetos. A oportunidade para o empreendedorismo, e para a
indústria como um todo, é, para Anderson, a principal transformação proporcionada
pelo MM, a qual ele chama de Nova Revolução Industrial. Colocando em relevo o
aspecto técnico e econômico do fenômeno, o autor refere-se pouco às mudanças
filosóficas difundidas pela cultura DIY.
Texto que sintetiza outra definição do MM é o Manifesto do Movimento Maker
(ANEXO B), escrito em 2014 por Mark Hatch, então diretor da empresa TechShop,
uma das referências globais em instalação e gerenciamento de espaços de criação
(TECHSHOP, 2017, n.p.). Nele, Hatch resume nove princípios que deveriam reger o
MM: faça, compartilhe, dê, aprenda, equipe-se, brinque, participe, apoie e mude
(HATCH, 2014, p. 3).
Há um tom algo propagandístico em seus nove tópicos, especialmente no
primeiro, em que a tarefa de criar é comparada a uma experiência quase espiritual
(HATCH, 2014, p. 11), o que se justifica como marketing, afinal trata-se do texto do
presidente executivo de uma empresa do “ramo Maker Movement”. No entanto, o
documento é relevante por oferecer diretrizes básicas para qualquer pessoa que
queira colaborar em um espaço que fomente a transformação social, o aprendizado
e o empreendedorismo. O destaque à criação material, concreta e ao uso de
equipamentos de prototipagem rápida são, para Hatch, os pontos principais das
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atividades desenvolvidas nos espaços de criação que seguem o MM (HATCH, 2014,
p. 4-10).
Um conceito mais abrangente para o MM é oferecido pela Wikipédia em
português:

O Movimento Maker é uma extensão da cultura do Faça-Você-Mesmo
ou, em inglês, Do-It-Yourself (ou simplesmente DIY). Esta cultura
moderna tem em sua base a ideia de que pessoas comuns podem
construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de
objetos e projetos com suas próprias mãos (MOVIMENTO maker,
2018, n.p.).

Também essa conceitualização, bem mais ampla do que as anteriores, é fruto
da cultura DIY, assim como o MM: origina-se da wikinomia, novo modo de produção
e organização voltados para a abertura e colaboração global (WIKINOMIA, 2018,
n.p.), na qual a Wikipédia se fundamenta. Vários seguidores do movimento, seus
estudiosos e interessados ajudam a criar o verbete sobre o movimento com o qual se
identificam.
Ademais, a caracterização acima engloba não apenas a construção de objetos,
como também qualquer proposta de criação. Ela é baseada na descrição que o
principal pensador do movimento, Dale Dougherty, faz do MM. O autor ajudou a
consolidá-lo e disseminá-lo com a publicação, a partir de 2005, da revista bimestral
Make:, focada em projetos DIY e/ou Do-It-With-Others (DIWO), (“faça com outros”, em
inglês), envolvendo reparo e construção de computadores, equipamentos eletrônicos,
robótica, metalurgia, trabalho da madeira etc (MAKE: (magazine), 2018, n.p.). Assim
o autor define o objetivo da publicação:

A revista Make:, que fundei em 2005, remonta às revistas que
chegaram ao auge em meados do século XX, como a Popular
Mechanics, que tinha a atitude “se é divertido, por que não fazer?”.
Tais publicações muitas vezes ajudaram as pessoas a começar um
hobby e aprender novas habilidades. Além disso, elas ajudaram o
novo amador a encontrar uma comunidade de pessoas que gostam de
consertar coisas e têm um pensamento similar, para conversar sobre
isso (DOUGHERTY, 2012, p. 11, tradução nossa).

No fragmento, ficam claras as motivações sociais e educacionais da revista, o
que reflete a própria visão de Dougherty sobre o MM: uma concepção abrangente da
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criação e colaboração em locais com caráter multidisciplinar e de acesso amplo. Essa
é a linha mestra que norteia a vertente principal do MM.
Embora não deixe de mencionar a importância econômica do MM na
atualidade, Dougherty enfatiza mais do que Hatch o desenvolvimento pessoal
(aprendizado, criação de comunidades, satisfação pessoal) envolvido na tarefa de
fazer (DOUGHERTY, 2012, p. 12). A ênfase que Dougherty dá à educação e à
formação intelectual no projeto de criação fica patente quando, em 2012, a Defense
Advanced Research Projects Agency (DARPA), agência criada pelos militares
americanos na década de 50, premiou o “Mentor” (Manufacturing Experimentation
and Outreach), projeto de Dougherty que pretendia instalar makerspaces em 10
escolas da Califórnia, EUA (DOUGHERTY, 2012, p. 13).
Outra tendência, que complementa a definição de Dougherty, aponta uma
redefinição nas propostas mais disseminadas do movimento. Uma crítica comum a
elas, como os custos elevados dos espaços direcionados à criação e a padronização
das atividades ali desenvolvidas, diz respeito a seu distanciamento em relação a
projetos ligados às Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia, artes,
linguagens etc) (HERTZ, 2012, p. 6). É contra essas diretrizes que surgiu, dentro do
MM, a vertente Critical Making.
O termo, criado por Matt Ratto em 2008, foi usado pelo então professor da
Universidade de Toronto para descrever a proposta de suas oficinas, que
conectavam reflexão conceitual com elaboração técnica (CRITICAL making, 2018,
n.p.). Ou seja, ao “fazer” proposto pelo MM, deveria se somar o pensamento crítico
sobre esse próprio processo de criação, originando um “fazer crítico”. A base da
criação crítica é o design aberto, que “desenvolve uma perspectiva crítica sobre as
atuais instituições, práticas e normas da sociedade, reconectando a materialidade e
a moralidade.” (CRITICAL making, 2018, n.p.).
Em 2012, o artista e acadêmico Garnet Hertz modificou o uso do termo “Critical
Making”, alterando-o na série de fanzines com o mesmo título, nos quais grandes
pensadores do MM apresentam ideias “mão na massa” conjugadas à reflexão crítica
sobre a sociedade e a tecnologia (CRITICAL making, 2018, n.p.). Nessa série de
textos, ficam expostas as deficiências da vertente mais difundida do MM em relação
ao ativismo, ao consumismo consciente, à democratização, à questão de gênero, à
criação despadronizada, à ecologia e a outras demandas sociais da atualidade
(HERTZ, 2012, n.p.), sistematizadas no Fixers’ Manifesto, que poderia ser traduzido
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por Manifesto dos Reparadores (ANEXO D).
Ponto essencial é que ambas as visões (isto é, a do MM mais difundida
mundialmente e a do Critical Making) dão destaque à colaboração, à cultura DIY, ao
prazer em criar, à educação e a locais físicos de criação.
No tocante ao Brasil, entendemos que o apoio educacional seria um valor
fundamental a ser trabalhado nas bibliotecas do país, tendo em vista os índices
insatisfatórios relacionados à educação básica (INEP, 2018, n.p.).
Diante da natureza heterogênea e não centralizada do fenômeno MM, o que
dá margem a conceitualizações diferentes, compilamos os princípios fundamentais
que os unem.
Assim, com base na revisão de literatura, podemos definir o Movimento Maker
como o conjunto de ações de grupos de pessoas cujos valores são o fazer amador e
prazeroso (concreto ou digital), a aprendizagem ativa, a colaboração, o
compartilhamento, a realização pessoal, a interdisciplinaridade, o empoderamento
tecnológico, a inovação experimental, o empreendedorismo e a sustentabilidade,
voltado à comunidade e associado ao pensamento crítico e à transformação social,
em locais físicos de criação. Abordaremos esses espaços no capítulo a seguir.
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5

ESPAÇOS

COMUNITÁRIOS

DE

CRIAÇÃO,

COLABORAÇÃO

E

COMPARTILHAMENTO
Neste capítulo apresentamos os principais espaços de criação, focando nos
makerspaces, suas definições, configurações espaciais e os valores que os norteiam,
apontando a nomenclatura mais utilizada pelas bibliotecas que possuem tais locais.
O desenvolvimento do MM está fortemente associado a locais para atividades
criativas onde são realizados seus principais valores e fornecidos subsídios
materiais, humanos e filosóficos àqueles interessados em criar algo (LAHART, 2009,
n.p.). O que diferencia, porém, essa nova configuração de espaço, quando os
comparamos a sapatarias, oficinas, lojas de assistência técnica, estúdios de
fotografia e, nas bibliotecas, a setores de encadernação/restauro? Não são todos
esses lugares locais de criação? Deparamo-nos, portanto, com a principal
caracterização desses novos espaços de criação: são locais que “atraem indivíduos
que se identificam como makers e apoiam membros, dividindo o custo de ferramentas
industriais e reunindo a comunidade para compartilhar conhecimento, tempo e
esforço em projetos (HOLM, 2014, p. 3). Seus nomes, contudo, variam local e
temporalmente, chegando a mais de 30 definições e configurações internas
(CHANG; DAVEE; REGALLA, 2015, p. 4). Os principais, por ocorrência em estudos
acadêmicos e disseminação ao redor do mundo (HOLM, 2014, p. 1), são:
makerspace, exemplificado na figura 1, hackerspace, ilustrados na figura 2 e Fab
Lab, na figura 3.
Figura 0-1- Makerspace do colégio Liessin, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Fonte: ALEFNEWS (s.d.).
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Figura 0-2 - Hackerspace Noisebrigde, São Francisco, EUA

Fonte: ALTMAN (2011).

Figura 0-3 - Fab Lab Brussels, Bélgica

Fonte: Fab Lab Brussels (s.d.).

Segundo pesquisa bibliográfica, assim se diferenciam os três espaços de
criação, resumidos no quadro 2, a seguir.
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Quadro 2 - Definições dos principais espaços de criação

Espaço de
Descrição
criação
comunitários
voltados
à
programação,
Hackerspaces Locais
computação e/ou à montagem de circuitos eletrônicos.
Fab Labs
Espaços que compartilham um conjunto principal de
ferramentas de fabricação e prototipagem digital, como
cortadores a laser, cortadores de vinil, fresadoras CNC e
impressoras 3D, e seguem documento do Massachusett
Institute of Technology (MIT).
Makerspaces Local no qual pessoas com interesses compartilhados,
especialmente em computação ou tecnologia, podem se
reunir para trabalhar em projetos enquanto compartilham
ideias, equipamentos e conhecimento.

Fonte
CAVALCANTI,
2013, n. p.
DAVEE;
REGALLA;
CHANG, 2015,
p. 5.
DICIONÁRIO
OXFORD,
2018, n. p.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Segundo as definições acima, o espaço de criação mais abrangente em suas
atribuições e, portanto, o que pode abrigar maior diversidade de atividades e
necessidades, dentro de diversas tipologias de bibliotecas, é o makerspace.
De acordo com o escopo de nossa pesquisa (de natureza exploratória) e seu
objetivo (apresentar diretrizes gerais para o funcionamento de espaços de criação de
bibliotecas), esse foi o tipo de espaço de criação no qual nos detivemos, por
entendermos que é o que melhor atende a nosso intento de tratar de bibliotecas, de
forma abrangente.
5.1 Makerspaces
O termo makerspace, delimitado em 2005 por Dale Doutherty, só se tornou
popular em 2011, quando o autor registrou o domínio makerspace.com. Em entrevista
ao jornal O Estado de São Paulo, ele assim define o local:

Um makerspace pode ser visto 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
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ideias e inspirações em algo mais (ABDO; AMARAL, 2015, n.p.).

A extensão da citação justifica-se por fornecer-nos a caracterização mais
completa do makerspace e seus elementos constitutivos: atividades de criação não
definidas a priori, a plasticidade no uso desse ambiente e o compartilhamento de
materiais e ideias. Além disso, revela a missão dos makerspaces segundo
Dougherty: eles são feitos por e para os usuários e suas necessidades criativas
(ABDO; AMARAL, 2015, n.p.). Ou seja, não há uma configuração espacial obrigatória
para makerspaces, nem mesmo itens indispensáveis para sua fundação ou
funcionamento. Para Dougherty, antes de mais nada, o que caracteriza o
makerspace é ele ser um espaço para se realizar ideias, no sentido de trazê-las à
realidade, ainda que com tesoura e cola. Porém, essa caracterização também pode,
na contemporaneidade, ser aplicada a outros espaços de criação, ponto já sugerido
nas definições muito semelhantes entre hackerspaces, Fab Labs e makerspaces no
quadro 2.
Chang, Davee e Regalla (2015, p. 5) identificam três tipos de makerspace:
a) makerspaces dedicados: concentram equipamentos, ferramentas e materiais
em um único espaço, como uma sala em uma biblioteca ou uma oficina em
uma escola;
b) makerspaces distribuídos: são espaços de criação que são encontrados em
muitos lugares dentro de uma organização;
c) makerspaces móveis: pode assumir a forma de veículos que percorrem uma
região.
Com o objetivo de analisar os espaços de criação e assim delinear melhor as
tipologias makerspaces, Fab Lab e hackerspace, Holm (2014, p. 4) dedicou-se a listar
os principais espaços de criação inscritos em diretórios (hackerspaces.ong,
makerspace.com e fablab.io). Foram enviados questionários para autodeclaração a
uma amostra de 581 espaços de criação. Desses, 326 responderam, como expressa
no gráfico 1, resultando em: makerspaces (153), hackerspaces (130) e Fab Labs (43).
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Gráfico 1 - Autodefinição dos espaços de criação (n = 326)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em HOLM, 2014, p. 9-10.

Prepondera o uso da definição makerspace, embora a quantidade de espaços
de criação que se autodefinem makerspaces (46,9%) e hackerspaces (39,9%) seja
próxima, o que mostra a tendência no uso desses termos para nomear tais espaços.
A autodeclaração foi cruzada com levantamento de termos e atividades
desenvolvidas pelos espaços e descritas em seus sites ou páginas em redes sociais.
Procurou-se estabelecer um padrão na definição de makerspaces, hackerspaces e
Fab Labs. Concluiu-se que todas as atividades criativas presentes no levantamento
ocorrem nos três tipos de espaços de criação, seguindo tipologia de autodeclaração.
Ou seja, não existem diferenças substanciais entre os makerspaces, hackerspaces e
Fab Labs 1 com base em suas características espaciais ou dinâmicas internas. São
nomes diferentes para espaços com as mesmas funcionalidades, embora o perfil da
organização onde se situam possa ter influência em seus serviços e características
(HOLM, 2014, p. 17). Isso nos leva a supor que makerspaces instalados em
bibliotecas podem possuir características diferentes daqueles presentes em outros
tipos de instituição.
Portanto, em nossa pesquisa, com base no levantamento anterior,
estabelecemos como makerspaces qualquer um dos principais espaços de criação
vinculados aos valores do MM descritos no subcapítulo 4.1, e que seguem definição
1

Cabe aqui diferenciar espaços de criação com vínculo oficial às diretrizes do MIT, presentes na Carta
de Princípios do Fab Lab (ANEXO C) daqueles que se autodeclaram Fab Labs, porém não têm
nenhuma ligação com o Instituto (nota do autor).

38

de Dougherty (ABDO; AMARAL, 2015, n.p.), delineando características do espaço no
quadro 3:
Quadro 3 - Valores e práticas dos makerspaces

Características dos makerspaces

●
●
●
●
●
●
●

São orientados às necessidades criativas dos usuários;
Oferecem acesso a espaço, ferramentas, orientação, equipamentos e/ou materiais;
Favorecem a colaboração e a inovação;
Fomentam o aprendizado ativo;
Incentivam o compartilhamento de ideias;
Não possuem configuração espacial e mobiliária predefinidas;
Apresentam-se como ambiente democrático e plataforma para transformação da
comunidade.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ABDO; AMARAL (2015), LAHART (2009) e HOLM (2014).

O predomínio do uso do termo makerspace para descrever os espaços de
criação pede levantamento para determinar se isso também ocorre nos locais
presentes em bibliotecas, o que fazemos no subtópico a seguir.
5.2 Nomenclatura de espaços de criação em bibliotecas
No contexto específico dos espaços de criação de bibliotecas, pesquisa com
109 unidades de informação com espaços de criação indica tendência ao uso da
definição makerspaces (BURKE, 2014, p. 5-6), conforme figura 4, elaborada com base
nas palavras mais frequentes usadas pelos bibliotecários quando descrevem esses
espaços.
Figura 4 - Autodefinição dos espaços de criação de bibliotecas (n=109)

Extraído de: BURKE, 2014, p. 19.

Pesquisa sobre os nomes desses locais constatou que a maioria deles tem um
nome ou está localizado em um local que possui um, por exemplo uma biblioteca com
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identificação própria (BURKE, 2014, p. 18). A palavra maker, junto com o nome do
espaço, aparece em 22,3% dos locais, e 13,7% chamam-se makerspaces. 13,7% dos
nomes dos espaços incluem a palavra “biblioteca”. Outros nomes populares são,
conforme o gráfico 2: espaço (16,5%), mídia (10,8%), lab (10,1%), variações da
palavra criação (7,2%) e digital (5,8%).
Gráfico 2 - Nomes de makerspaces de bibliotecas (n=109)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 18.

O gráfico 2, acima, corrobora artigo de Chang, Davee e Regalla (2015, p. 4),
que aponta grande diversidade de nomes em espaços de criação, indicando que essa
realidade também se aplica às bibliotecas, preponderando o uso do nome com a
palavra maker. Deste modo, ainda que os espaços de criação possuam diversos
nomes, há uma tendência à maioria deles definirem-se como makerspace.
A questão da variação na terminologia, conforme foi sugerido, pode decorrer
da fragmentação espacial, das diversas correntes que formam o MM e foco desses
locais.
No Brasil, pesquisa relata que, dos 58 espaços de criação registrados no país,
50% estão hospedados em alguma instituição, pública ou privada (Centros de
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Pesquisa, universidades, empresas etc), e apenas 20,7% deles são totalmente
abertos ao público (COSTA; PELEGRINE, 2017, p. 60); do total, 47 unidades ficam
nas regiões Sul e Sudeste. Subentende-se, daí, a desigualdade regional no acesso a
esses locais e a limitação no perfil de seu público. Uma das causas para o aumento
no número de espaços de criação e a ampliação do desenvolvimento humano
potencializado por esses locais, a inclusão, não é um valor preponderante nos
espaços de criação no Brasil (COSTA; PELEGRINE, 2017, p. 65).
Essa também é uma das principais críticas a makerspaces de bibliotecas: sua
incapacidade de atrair diferentes grupos demográficos (DIANE; ZAANA, 2013, p. 275),
uma vez que a ênfase excessiva em alta tecnologia pode afastar um público sem
conhecimento em equipamentos desse tipo ou interessado em outras atividades de
criação, mais artesanais. Embora essa observação também possa ser entendida
como oportunidades.
Acreditamos que espaços de criação em bibliotecas públicas brasileiras, que
optem por integrar diferentes públicos, com diferentes níveis de conhecimentos,
oferecendo diferentes tipos de atividade maker, pode ser uma saída para esse
empasse.
A seguir, apresentamos subcapítulo que sintetiza linha temporal com os
principais acontecimentos que levaram ao desenvolvimento atual do Movimento e dos
espaços de criação.

5.3 Panorama histórico do Movimento Maker e dos espaços de criação
No decorrer dos anos 2000, seguindo a tradição da cultura DIY, e também a
influenciando, mudanças na economia, o desenvolvimento de um ensino mais ativo,
a evolução das tecnologias digitais, como o barateamento de ferramentas semiindustriais e modos mais colaborativos de trabalho, inspiraram a construção de
comunidades de amadores interessados na criação, especialmente de objetos
concretos, compartilhando seus saberes. Seguem, no quadro 4, momentos que
expõem pontos-chave desse processo.
Quadro 4 - Breve histórico do Movimento Maker

Ano
2001

Acontecimento-chave

41

2002
2005

2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

2013

● O MIT, então dirigido por Neil Gershenfeld, desenvolve seu programa Fab
Lab, a partir da parceria entre grupos comunocêntricos, voltados à invenção, e
o Center of Bits and Atoms, do Instituto;
• O hackerspace alemão c-base, fundado em Berlim em 1995, disponibiliza
aos seus usuários internet grátis via wifi;
• É lançada a primeira edição da revista Make:, idealizada e editada por Dale
Doutherty, publicação voltada a quem gosta de construir, consertar,
modificar e fabricar objetos;
• Em junho do mesmo ano, a empresa Etsy abre sua plataforma online para o
comércio de artesanato, materiais e ferramentas para interessados na
cultura DIY;
• Dougherty organiza a primeira Maker Faire, em San Mateo, na Califórnia,
EUA;
• Surge, em outubro desse ano, o primeiro TechShop, na Califórnia, fundado
por Jim Newton e Ridge McGhee, que deveria originalmente ser um lugar
com ferramentas para ajudar em projetos pessoais, como construir um
relógio digital ou consertar uma torradeira;
• Depois da visita a Chaos Communication Camp, na Alemanha, grupos de
programadores americanos fundam o hackerspace NYC Resistor, nos EUA;
• Mark Ratto cunha o termo critical making, para descrever o workshop,
oferecido na Universidade de Toronto, no qual conjugava reflexão conceitual
e o fazer técnico;
• A MakerBot, uma das primeiras impressoras 3D, é disponibilizada ao
mercado;
• A empresa Square Inc., outro empreendimento direcionado ao comércio de
artesanato, começa suas atividades em fevereiro;
• Em abril desse mesmo ano, a empresa de financiamento coletivo Kickstarter
é fundada e começa a auxiliar projetos que seguem o MM;
• Em junho começa a tomar corpo o que seria o Garoa Hacker Clube, iniciativa
formado por um grupo de entusiastas que, em agosto de 2010, criam um dos
primeiros makerspaces de São Paulo, de mesmo nome;
• Em novembro, o presidente Obama anuncia o programa Educate to
Innovate, cujo objetivo é levar os estudantes dos EUA ao topo da lista em
conquistas científicas e matemáticas nos próximos 10 anos. Alguns dos
principais marcos da iniciativa incluem aumentar o investimento federal na
educação STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics,
Ciência, em português, tecnologia, engenharia e matemática) e preparar
100.000 novos professores STEM até 2021;
• Dougherty inaugura o Maker Faire Detroit, no museu Henry Ford, em
Dearborn, Michigan, EUA;
• A biblioteca livre de Fayetteville inaugura seu makerspace tornando-se a
primeira biblioteca pública dos Estados Unidos a ter tal espaço;
• No mesmo ano, destaca-se o MM no South by Southwest (conhecido
também como SXSW), conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia,
que ocorre anualmente em Austin, Texas, EUA, e que tradicionalmente
tornou-se vitrine para muitos makers;
• O jornal The New York Times divulga a notícia que o rótulo “Made in America”
ganha novamente popularidade e atrai cada vez mais consumidores, por
representar “artesãos tradicionais” do país;
• Nesse ano, a DARPA premia o “Mentor”, projeto de Dougherty que pretendia
instalar makerspaces em 10 escolas da Califórnia, EUA;
• A Casa Branca lança, em maio, o Majors Maker Challenger, para dar suporte
ao makers em nível local, e sedia a Feira Maker da Casa Branca;
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•
2014

•

2015

•
•

No mesmo mês, o presidente Barack Obama anuncia a Rede Nacional para
Produtos Inovadores, que se propõe a servir de ponte entre makers e a
academia.
Mark Hatch, o então diretor da empresa TechShop, uma das referências
globais em instalação e gerenciamento de espaços de criação, escreve o
seu Manifesto do Movimento Maker;
Em fevereiro, o Raspberry Pi, um computador do tamanho de um cartão de
crédito e com o custo de US$ 5, vende cinco milhões de unidades;
Em dezembro desse ano é inaugurado o primeiro Fab Lab público em São
Paulo, o Fab Lab SP, uma iniciativa da prefeitura da capital paulista, que
conjuga esses espaços de inovação a Centros Educacionais Unificados
(CEUS) e centros de cultura.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: C-BASE, 2018, n.p.; CRITICAL making, 2018, n.p.;
DOUGHERTY, 2012, p. 11.; EDUCATE to inovate, s.d., n.p.; FAB Lab, 2018, n.p.; GAROA hacker
clube, 2017, n.p.; MCCUE, 2011, n.p.; NATIONAL LEAGUE OF CITIES, 2016, p.12-13.; PREFEITURA
inaugura primeiro Fab Lab, 2017, n.p.; SOUTH by Southwest, 2018, s.p.; TECHSHOP, 2018, n.p.

Diante da contextualização do MM e da caracterização dos makerspaces
delimitada até aqui, faz-se necessário estudo a fim de estabelecer quais perspectivas
da área da Biblioteconomia são as mais adequadas para a gestão desses espaços de
criação. No próximo capítulo analisaremos proposta biblioteconômica que converge
para os pressupostos do MM.
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6 A NOVA BIBLIOTECONOMIA
Neste

capítulo,

delimitamos,

em

linhas

gerais,

a

chamada

Nova

Biblioteconomia, apresentando seu programa e as oportunidades que essa
abordagem oferece ao trabalho em makerspaces de bibliotecas.
Desenvolvida por R. David Lankes, ex-professor da Universidade de Syracuse
e atual diretor da faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da
Universidade da Carolina do Sul (LANKES, 2016, p. 7-10), a Nova Biblioteconomia
configura-se como uma visão biblioteconômica alternativa, que transcende as
ferramentas e missões mais tradicionais da área, brevemente referidas na
Introdução, e listadas no quadro 5.
Quadro 5 - Comparação entre pressupostos da biblioteca tradicional e da biblioteca alternativa

Tópico
Biblioteca tradicional
Foco
No discurso
Rotina
de Dirigida aos suportes (livro,
trabalho
periódicos, DVDs etc)
Objetivo
O importante são os meios
Espaço
Pensado principalmente para
recursos informacionais
Técnicas
e Considerados
neutros
e
métodos
imparciais
Informação
Entendida sob seu aspecto
técnico
Gestão
Com mínima participação da
comunidade

Biblioteca alternativa
Na prática
Dirigida ao usuário
O importante são os fins
Pensado para as necessidades
comunidade
Adequadas ao perfil dos usuários

da

Entendida como fruto de um contexto
social e ideológico
Com participação ativa da comunidade

Fonte: ALMEIDA JUNIOR, 2013, p. 76-79.

Essa abordagem alternativa estruturada por Lankes, denominada Nova
Biblioteconomia, (daqui em diante referida com NB) enfatiza a criação do
conhecimento e a aprendizagem ativa na biblioteca. Para analisar se essa teoria é
compatível aos valores do MM e às práticas dos makerspaces, tomaremos como
base as seguintes obras, nas quais o autor desenvolve sua perspectiva: The Ethics
of Participatory Librarianship (2008), Atlas of New Librarianship (2011) e Expect More
(2016).
O termo, que pretende contrapor-se a “velha Biblioteconomia” (ou
Biblioteconomia “tradicional”), na verdade não propõe novos paradigmas para a área,
uma vez que a resposta às necessidades dos usuários, a preocupação com a
sociedade e o suporte à criação do conhecimento permeiam há muito o trabalho do
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bibliotecário (FERREIRA; LIMA; TERLIZZI, 2017, p. 39-40; CAMPELLO, 2009, p.3140). O foco primordial na ação que visa à integração da comunidade às rotinas e
espaços da biblioteca, contudo, relegando a aquisição, catalogação, guarda e acesso
a artefatos informacionais a um plano instrumental, é recente (LANKES, 2016;
SANDRINELLI, 2012; VOGT, s.d.).
Para essa maior participação da comunidade na biblioteca, Lankes elabora
conjunto de pressupostos teóricos e metodológicos, que conjugam Biblioteconomia,
Pedagogia, Sociologia e Psicologia. A seguir, apresentamos os principais
fundamentos da NB: a Biblioteconomia Participativa (na seção 6.1), a construção do
conhecimento com conversas (na 6.2) e a ideia de bibliotecas como plataformas (em
6.3).
6.1 Biblioteconomia Participativa
Como citado no capítulo 4, as bibliotecas possuem um histórico como locais de
criação. Além de terem sido compostas por acervos, elas também deram espaço
para o aprendizado e para o trabalho. A criatividade e inovação propostas pelos
makerspaces, no entanto, com sua ênfase na cultura DIY, na prototipagem rápida e
no clima de “brincadeira experimental” (DOUGHERTY, 2013, p.1), refletem, em
grande

parte,

o

próprio

modo

de

construção

de

conhecimento

na

contemporaneidade, propiciado pela web 2.0 (LANKES, 2008, p. 3). O aumento de
redes de comunicação e o papel cada vez mais ativo dos indivíduos nos sistemas de
criação intelectual e concreta fazem com que também as bibliotecas passem por
transformações em seu papel tradicional, para tornarem-se mais abertas aos
usuários:
O aumento de redes sociais como Facebook, Flikr e afins é resultado
de pessoas que procuram ser condutoras ativas desse conhecimento.
Isso resulta em uma pressão para a participação. À medida que os
usuários encontram sistemas, em seu processo de criação de
conhecimento, elas esperam alguma habilidade para ajudar a
influenciar esse sistema (LANKES, 2008, p.3, tradução nossa).

A proposta de gestão de bibliotecas, seus serviços e suas diretrizes, que
procuram fornecer meios para essa abertura à crescente expectativa dos usuários
por participação, entendendo a criação do conhecimento como conversas ativas, é
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chamada por Lankes de Biblioteconomia Participativa (Participatory Librarianship).
Essa abordagem propõe que as bibliotecas passem de meros prédios que
guardam livros e fornecem informação a locais que facilitem ativamente conversas,
moldando-as, ao mesmo tempo em que incluam as comunidades nos processos da
biblioteca. Essa perspectiva vai ao encontro das demandas dos makerspaces, que
como vimos, são abertos às necessidades dos seus usuários.
Nessa interação, os profissionais de Biblioteconomia deveriam respeitar a ética
de sua comunidade, sem se afastarem de seus próprios pressupostos profissionais.
Para isso, eles devem agir de forma clara e aberta em relação aos seus vieses
ideológicos, permitindo assim o embate de ideias e a construção do pensamento
crítico, reivindicada em espaços de criação pelo Critical Making. Assim, segundo
Lankes, os vieses ideológicos dos bibliotecários e os dos usuários seriam
“negociados” nas conversas entre a organização (a biblioteca) e seu público (a
comunidade).
Com essa obra, Lankes lança a base para a abordagem que prevê bibliotecas
mais focadas na comunidade e bibliotecários engajados na criação do conhecimento.
Valores básicos do Movimento Maker, que sustentam os trabalhos realizados
em makerspaces, como a aprendizagem ativa, a colaboração, o compartilhamento,
o empoderamento tecnológico, a transformação social, o senso de comunidade e o
pensamento crítico, são parte integrante da Biblioteconomia Participativa, linha
mestra da NB.
6.2 Construção do conhecimento como conversas
Na obra Atlas of New Librarianship, Lankes apresenta com mais detalhes a
abordagem da NB, sistematizando seus principais conceitos por meio das relações
entre acordos, conexões e teorias. Por acordos, compreende-se um entendimento
sobre um campo da Biblioteconomia, que pode incluir uma área de habilidade, uma
teoria relevante, uma prática ou um exemplo. As conexões são os relacionamentos
entre esses acordos, regidos por bases éticas e filosóficas. As teorias, por seu turno,
servem como fundamento científico para a proposta da NB (LANKES, 2011, p.5).
O Atlas é dividido em três partes: o mapa em si, que graficamente mostra-nos
os acordos e suas conexões, organizados por linhas; essas linhas, que são “uma
construção, uma maneira de explicar o arranjo [entre os acordos] e sua lógica”
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(LANKES, 2011, p. 5); e os acordos suplementares, esses últimos sobre a aplicação
das linhas. As linhas estão organizadas em seis principais conceitos da missão dos
bibliotecários, englobados por uma visão de mundo, que formam o aforismo: a
missão dos bibliotecários é melhorar a sociedade facilitando a criação do
conhecimento em sua comunidade (LANKES, 2011, p.13), como representado na
figura 5:
Figura 5 - Representação dos princípios constituintes da Nova Biblioteconomia

Fonte: Elaborado pelo autor com base em LANKES (2011).

Delineamos, a seguir, os princípios da NB, iniciando com a visão de mundo
(6.21), para apresentarmos na sequência o subtópico missão (6.2.2), bibliotecários
(6.2.3), melhorar a sociedade (6.2.4), facilitar (6.2.5), criação do conhecimento (6.2.6)
e comunidade (6.2.7).
6.2.1 Visão de mundo
A visão de mundo que emoldura os principais pilares da NB é de uma
Biblioteconomia não fundada em artefatos informacionais, como livros, periódicos,
mapas etc, mas sim em resultados e no aprendizado, indo além do destaque a
ferramentas (catálogos, fichas, listas) e buscando guiar-se pela construção do
conhecimento, em sintonia com sua comunidade. Deslocando o foco, assim, às
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necessidades reais dos usuários, para o profissional da Biblioteconomia, então,
adaptar-se técnica e metodologicamente a essas tarefas. Ou seja, primeiramente
estabelece-se uma atitude aberta e ativa em relação às demandas dos usuários, que
serão respondidas por meio do instrumental mais eficiente, elaborado, coordenado,
possibilitado pela equipe da biblioteca. Esse ponto da NB, especialmente, conecta-se
aos makerspaces, onde o objetivo é a criação com base em recursos que não são
predefinidos, mas sim adequados à cada comunidade (a necessidade de alguns
usuários pode ser desde uma mesa e tesouras, em outra região, uma serra de mesa).
Negando uma visão funcional (o como se faz) da área, Lankes elabora uma
perspectiva que busca o porquê (a razão de ser) por trás da organização de
bibliotecas. De viés claramente democrática, a base dessa visão de mundo é
fornecida pela Teoria da Conversação, Teoria da Motivação, Criação de Sentido e
pelo Pós-Modernismo. Para o autor, contudo, essas teorias devem se articular com a
ação dos bibliotecários, entendidos como agentes ativos (LANKES, 2011, p.15-16),
ainda que o autor não defina o recorte que faz das teorias mencionadas.
A visão proposta aborda exatamente um dos pontos mais difundidos dos
makerspaces: a aprendizagem.
6.2.2 Missão
Para Lankes, a missão da Biblioteconomia é fundamentada na forma como o
conhecimento é criado, sendo orientada pelos usuários. Nessa missão, os
bibliotecários devem fornecer os meios para que esse objetivo seja alcançado. No
coração da missão dos bibliotecários está o suporte e o fomento ao conhecimento e
à inovação (LANKES, 2011, p. 29). Tal tópico liga-se ao objetivo dos makerspaces
segundo Dougherty: servir às necessidades dos usuários (ABDO; AMARAL, 2015,
n.p.), de maneira ampla.
6.2.3 Bibliotecários
O trabalho dos bibliotecários tem seu foco desviado de coisas e produtos de
aprendizagem (livros, jornais, DVDs) para o processo de aprendizagem. Da mesma
forma, em vez de se ocupar com conceitos como “informação” ou “conhecimento
registrado”, a Biblioteconomia focaria nos comportamentos, na construção e
manutenção de espaços de criação de conhecimento e nos efeitos dos serviços nos
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indivíduos (LANKES, 2011, p. 23). Ou seja, para Lankes, a principal atividade dos
bibliotecários é promover, garantir e moldar conversas entre indivíduos, dos
membros da comunidade consigo próprios, e entre instituições. Agindo como
solucionadores de problemas, gestores de espaços, recursos e materiais e
coordenadores de pessoas/organizações, os bibliotecários seriam o maior patrimônio
da biblioteca, e seu ativo principal seria a credibilidade. Para mantê-la, o bibliotecário
deve estar consciente de que não é mais a única fonte de informação, de que existem
muitas visões sobre um assunto e de que ele precisa ir além de qualquer classe de
recursos, como observa-se na definição dos makerspaces, apresentada no quadro
3.
6.2.4 Melhorar a sociedade
Além do trabalho de servir à comunidade, auxiliando-a em suas necessidades,
Lankes define a função social dos bibliotecários como um papel ativo, no qual a ação
e o ativismo ganham relevo (LANKES, 2011, p. 382). A promoção de conversas que
tratam de questões de justiça social é um dos modos de se melhorar a sociedade,
segundo o autor (2011, p. 383). Assim, paralelamente à tarefa tradicional de fornecer
acesso a documentos oficiais e canais para reivindicação de justiça social, os
bibliotecários devem entender que:

Fornecer materiais fiéis e confiáveis para dissipar informações
imprecisas é essencial para apoiar a justiça social. A conversa em um
determinado tópico deve ser baseada tanto quanto possível em fatos
em vez de propaganda. Recursos imprecisos e não-substanciados
não necessariamente têm um lugar na discussão, e cabe aos
bibliotecários decidir quais recursos serão mais acessíveis e encorajar
nossos membros para escolher recursos apropriados para a discussão
(LANKES, 2011, p. 383, tradução nossa).

Desse modo, especificamente em relação à justiça social e ao ativismo somase a preocupação com o acesso e com a qualidade da informação, já tradicional à
área.
Esse engajamento, que há um tempo conjuga imperativos técnicos
(profissionais) e éticos (democráticos), é um dos pontos centrais da vertente do
Critical Making, analisadas no subcapítulo 4.1.
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6.2.5 Facilitar
O conceito de facilitar, para Lankes, engloba principalmente os eixos de
colaboração com a aprendizagem independente, a elaboração de parcerias e
atuações ativas junto à comunidade, entendendo a biblioteca como portal para uma
ampla gama de serviços, além da informação.
O suporte às condições de aprendizagem e à transmissão de conhecimento
requer, segundo o autor, que os bibliotecários se aproximem das teorias de
aprendizagem, especialmente do Construtivismo, fornecendo meios e espaços para
que ela se dê. Além disso, os bibliotecários devem saber trabalhar com orientadores
e especialistas, integrando-os à biblioteca e coordenando-os. Essa perspectiva vê,
assim, a criação de equipes de parceiros como uma nova forma de desenvolvimento
de coleções (LANKES, 2011, p. 28-29).
A atuação dos bibliotecários refere-se ao seu papel de moldar ativamente
conversas

dentro

da

comunidade,

planejando,

avaliando

e

melhorando

continuamente os serviços/produtos da biblioteca. Nessa tarefa, o papel do membro
da biblioteca (como o autor se refere ao usuário) é primordial. Lankes prevê sua
participação não apenas em ferramentas de sondagem (questionários, fóruns,
grupos focais), como também em parte da biblioteca, na função de produtores (de
notas, sugestões, listas etc).
O autor propõe quatro meios primários para se facilitar a criação do
conhecimento: prover acesso às conversas, fornecer base para que os membros
participem das conversas (habilidades, conceitos, história), providenciar um
ambiente de segurança (física, cultural, emocional e legal) para os membros
manterem as conversas e favorecer a motivação (intrínseca e extrínseca),
incentivando os membros a se engajarem nas conversas (LANKES, 2011, p. 330).
Essa postura profissional alinha-se à configuração de caráter multidisciplinar,
mais flexível e “aberta” dos makerspaces, cujas atividades pressupõem, além de
amparo material, a necessidade de um apoio à criação:

Makerspaces referem-se também ao encorajamento dos usuários na
tomada de iniciativas, aprendizagem e criação. Quando esses sujeitos
deixam o espaço, além deles conhecerem sobre um projeto, saberão
também que eles são capazes de fazer mais e que a biblioteca os
ajudará a alcançar o que necessitam ou desejam (BAGLEY, 2013,
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n.p., tradução nossa).

Esse suporte, segundo Lankes (2011, p. 380-384), pode dar-se em vários
âmbitos: capacitações (no uso de equipamentos), serviço de referência (em pesquisas
para projetos) e tutorias (para o desenvolvimento de protótipos), o que já é previsto
na Carta de Princípios do Fab Lab, que propõe que usuários documentem seus
projetos (ANEXO C).
6.2.6 Criação de conhecimento
Para Lankes, o “verdadeiro conhecimento não está nos fatos, mas na relação
entre eles.” (LANKES, 2011, p. 2). Portanto, como fundamento teórico para a NB, o
autor recorre à Teoria da Conversa (Conversation Theory), proposta nos anos 1970
pelo pesquisador inglês Gordon Pask. Lankes utiliza-se dessa teoria procurando
demonstrar como as pessoas aprendem, focando nos indivíduos, em suas
habilidades cognitivas e nos processos pelos quais se dá o conhecimento (LANKES,
2011, p. 20-25).
Na NB, conversas são entendidas como a ação de “pelo menos duas partes
que estão ativamente indo e voltando, de uma forma engajada, trocando linguagem”
(LANKES, 2011, p. 27-28), que compõe os acordos. Estes últimos são entendimentos
compartilhados pelos agentes da conversa, em diferentes graus de assentimento ou
discordância. O estabelecimento de conversas prevê quatro etapas: priorizar
conversas, coordenar equipes, educar membros e comunicar resultados.
De acordo com o autor, “adquirir materiais, organizá-los e apresentá-los
podem ajudar nas conversas, mas não são suficientes para ajudar a criar
conhecimento. [...] Para aprender algo, nós devemos buscar acordos.” (LANKES,
2011, p. 222). A conversa, então, seria composta por quatro partes: 1) os agentes
das conversas; 2) a linguagem; 3) os acordos e 4) uma malha de comprometimento
(a relação entre os acordos). Essa teoria, assim, tenta explicar como as pessoas
aprendem e geram conhecimento, atividade central na NB.
No contexto específico dos makerspaces, o autor explica que:

Existem muitas coisas que não podem ser aprendidas por meio de
texto ou mesmo vídeo; elas devem ser aprendidas fazendo. Há
também pessoas que aprendem muito melhor através da experiência
prática. Então, e se nós quiséssemos criar uma biblioteca de
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manufatura? Nós queremos construir um espaço que facilite a
capacitação para se construir coisas (LANKES, 2011, p. 24, tradução
nossa).

Para isso, o bibliotecário precisa realizar pesquisas para identificar
equipamentos mais adequado, encontrar especialistas e/ou instrutores para ensinar
os membros a usá-los, dar suporte aos projetos próprios da comunidade, criar
programas de certificação, aprender conceitos básicos de estrutura e construção,
coletar conhecimentos e processos e organizar programas, inventariando projetos,
propondo alguma forma de catalogação para eles (LANKES, 2011, p. 24), por meio
de práticas integradas de gestão.
Diversas críticas podem ser tecidas sobre a aplicação da Teoria da
Conversação como base teórica da NB. A falta de conexão dessa Teoria com a
prática biblioteconômica é sem dúvida, a principal delas (LANKES, s.d., n.p.). Outra
é que a NB não privilegia outras formas de saber. Com efeito, propor que a
construção do conhecimento, missão da NB, se dá apenas por meio da Conversação,
é reducionista. Porém, essa visão da construção do conhecimento descreve com
muita fidelidade as dinâmicas em makerspaces.
Aparentemente, a falta de rigor teórico da NB em relação à construção do
saber é corrigida pelo autor em Expect More, cujo tópico sobre o conhecimento não
menciona a Teoria da Conversação (LANKES, 2016, p. 70).
Apresentamos, então, o último dos princípios constituintes da NB, a seguir.
6.2.7 Comunidade
Lankes orienta sua abordagem para a comunidade, que muitas vezes encontra
nos membros sua unidade, aproximando esse termo da palavra stakeholder, que
significa, em linhas gerais, o público estratégico interessado de uma instituição
(CAMBRIGE UNIVERSITY, 2018, n.p.).
Segundo o autor, é necessário um pacto social entre a comunidade e o
bibliotecário, que engloba não apenas definir o perfil dos membros, como também
incentivar conversas e fornecer seu suporte. Com papel ativo na NB, os membros
devem escolher os estilos de aprendizagem e a criação de serviços, uma vez que
são fonte para as conversas que podem ser oportunizadas pelo bibliotecário. Para
ele, muito mais do que consumidores, os membros são produtores (LANKES, 2011,
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p. 203), conforme seção 6.2.5.
Desse modo, o Atlas of New Librarianship apresenta uma abordagem voltada
às necessidades da comunidade e focada na missão dos bibliotecários como
facilitadores na criação de conhecimento. Esse mote é também aplicável à gestão de
makerspaces, seguindo a definição de que esse espaço é voltado às necessidades
de criação da comunidade (ABDO; AMARAL, 2015).
A comunidade, assim, ganha outro traço na perspectiva de Lankes, como
recurso para o trabalho desenvolvido na biblioteca. A ideia encontra eco também em
makerspaces de bibliotecas: segundo Good (2013, p. 46-47), a colaboração de
usuários é fundamental para que os espaços de criação “aconteçam”, como força de
trabalho, como inspiração e como fonte de apoio material. Lankes aprofunda essa
visão, concebendo bibliotecas como plataformas para as comunidades.
6.3 Bibliotecas como plataformas
Em 2011 a Fayetteville Free Library, no estado de Nova York, inaugura seu
makerspace com a compra de uma impressora 3D, tornando-se a primeira biblioteca
pública dos Estados Unidos, berço do MM, a ter tal espaço (MCCUE, 2011, n.p.). A
iniciativa é citada pelo autor David Lankes, em seu livro Expect More: melhores
bibliotecas para um mundo complexo (LANKES, 2016), em cujo capítulo 3 (“Missão
das bibliotecas: muito mais que livro”, p. 27-40), o autor apresenta exemplos de casos
de sucesso e fracasso ao desenvolver interessante reflexão sobre o papel das
bibliotecas no mundo contemporâneo, revendo um dos principais paradigmas da
Biblioteconomia tradicional: o da biblioteca como local apenas dedicado à guarda de
livros, aprofundando a visão de bibliotecas como espaços para a comunidade.
Ao voltar-se às Cinco Leis da Biblioteconomia, também conhecidas como Leis
de Ranganathan (1. Livros são para usar; 2. A cada leitor seu livro; 3. A cada livro
seu leitor; 4. Poupe o tempo do leitor; 5. A biblioteca é um organismo em
crescimento.), o autor questiona se elas não seriam fruto de um período específico,
e se não poderíamos adaptá-las ao momento atual, trocando, nos enunciados, livros
por ebooks ou sites (LANKES, 2016, p. 58).
Apoiando essa argumentação, Lankes explica que, desde a Antiguidade, as
bibliotecas estavam em intensa conexão com a sociedade na qual estavam inseridas,
trazendo como exemplo a Biblioteca de Alexandria, que se assemelharia mais às
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universidades de hoje em dia do que com uma mera reserva de materiais escritos.
A NB baseia-se, portanto, na relação direta entre biblioteca e sua
comunidade, com suas necessidades, múltiplas e mutantes. E os bibliotecários e
bibliotecárias são fundamentais para essa conexão (LANKES, 2016, p. 29).
Aproximando a perspectiva da NB às necessidades de criação de determinada
comunidade, ela mostra-se compatível aos valores e práticas do Movimento Maker,
conforme quadro 6.
Quadro 6 - Compatibilidade entre o Movimento Maker e a Nova Biblioteconomia

Pontos da Nova Biblioteconomia que favorecem os valores e práticas do
Movimento Maker
●
●
●
●
●
●
●

Não limita a função da biblioteca à guarda de itens e acesso a artefatos
informacionais;
Entende a biblioteca como espaços de aprendizagem e criação de conhecimento;
Propõe bibliotecas como plataformas voltadas essencialmente às necessidades
da comunidade, o que permite o foco abrangente em serviços e projetos;
Permite maior abertura para que a comunidade crie demandas;
Prevê bibliotecários que fomentem ativamente o desenvolvimento da sociedade
na qual se inserem;
Apresenta gestão que integra em sistemas os produtos e serviços dos usuários;
Favorece o trabalho de coordenação de equipes e seleção de metodologias,
equipamentos, ferramentas e materiais.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em LANKES (2008, 2011, 2016).

Para exemplificarmos a aplicação da NB, detalhamos, no quadro 7, a seguir, a
relação entre os princípios fundamentais da proposta de David Lankes e a rotina de
trabalho de profissionais de Biblioteconomia em makerspaces.
Quadro 7 - Nova Biblioteconomia aplicada a makerspaces de bibliotecas

Linha da Nova
Fundamento
Biblioteconomia
Visão de mundo
Biblioteconomia não fundada em
artefatos, mas sim em resultados
e na aprendizagem, que
ocorreria em bibliotecas em
geral.
Missão

Fomento à construção do
conhecimento, à inovação e à
aprendizagem.

Bibliotecários

Profissionais que focam nos
comportamentos, na construção

Aplicação em makerspaces de
bibliotecas
• Elaborar/compilar
programas e atividades;
• Catalogar ferramentas;
maquetes, projetos etc;
• Divulgar o impacto social
do trabalho da biblioteca.
• Dar suporte ao
desenvolvimento de
projetos, como a criação
de aplicativos, pesquisas,
sites, obras de arte ou
protótipos.
• Levantar demandas de
atividades e/ou serviços;
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Melhorar a
sociedade

e manutenção de ambientes de
criação de conhecimento e nos
efeitos dos serviços nos
indivíduos.

•

Servir à comunidade por meio de
atuação ativa e engajamento.

•

•

•
•
•
Facilitando

Suporte à aprendizagem
independente, à elaboração de
parcerias e às atuações ativas
junto à comunidade.

•
•
•

Construção do
conhecimento

Baseado na relação entre
entendimentos, por meio de
conversas.

•
•
•

•

Comunidade

Orientadora dos serviços e
produtos da biblioteca, e por
isso, parte da biblioteca.

•
•
•

Selecionar recursos para
sanar as necessidades da
comunidade;
Conectar usuários a
orientadores/especialistas.
Promover meios de
instrução;
Garantir instrumentos de
justiça social;
Fornecer certificados;
Fomentar o
empreendedorismo.
Coordenar equipes e
projetos;
Criar manuais, cartazes,
tutoriais para instruções;
Ter canais de
colaboração, como troca
de notas e/ou
experiências dos usuários.
Planejar ambiente para
fomentar a troca e a
experimentação;
Divulgar conceitos básicos
de estruturas, métodos e
construção;
Mapear etapas de um
projeto e os recursos
necessários a cada uma
delas;
Coletar conhecimentos e
práticas bem-sucedidas, a
fim de divulga-las.
Incentivar a participação
da comunidade nas
rotinas da biblioteca;
Fornecer opções de
estilos de aprendizagem;
Integrar a produção dos
usuários (livros de
memória, workshops e
serviços) à biblioteca.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em LANKES (2011).

Assim, comparando as bases da NB e os pressupostos do Movimento Maker
às características dos espaços de criação, concluímos que a abordagem de Lankes é
compatível à gestão de makerspaces de bibliotecas principalmente por, no plano
filosófico, fomentar o foco na comunidade e um espaço democrático e colaborativo,
capaz de se adaptar continuamente, e por, no plano técnico, prover com os recursos
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necessários as demandas de criação da comunidade e prever sistemas de gestão de
biblioteca que integrem esses recursos, serviços, participação dos usuários e seus
produtos.
No Brasil, a atuação prescrita no quadro acima exigiria um profissional de
Biblioteconomia multifacetado, colaborativo e com grau de autonomia considerável;
as organizações nas quais a biblioteca está incluída também deveriam mostrar uma
cultura aberta a uma ação “educativa” dos(as) bibliotecários(as) (BIBLIOTECA...,
2012, p. 19-33). Abordagem prelimitar sobre o papel das bibliotecas escolares
brasileiras na aprendizagem aponta que sua atuação segue cada vez com mais
intensidade nessa direção (BIBLIOTECA..., 2012, p. 87), realidade já presente em
makerspaces de bibliotecas no exterior (BURKE, 2014, p. 4-5).
No próximo capítulo focamos nos recursos e valores presentes nos espaços de
criação de bibliotecas.
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7 ATIVIDADES E VALORES EM MAKERSPACES DE BIBLIOTECAS
Neste capítulo, analisamos atividades e serviços oferecidos por makerspaces
de bibliotecas, assim como os valores presentes nesses espaços, compilando estudo
qualitativo e quantitativo, a fim de estabelecer padrões de organização de bibliotecas,
perfil de usuários, características de suas atividades, equipamentos e materiais, e
atuação de profissionais de Biblioteconomia nesses locais. Capítulo terá como
referência a obra Makerspaces: a practical guide for librarians, de Burke (2014) e o
estudo The Impact of Libraries as Creative Spaces, da State Library of Queensland
(2015).
Como verificou-se no capítulo 5, a função dos makerspaces é dar respostas às
necessidades de criação da comunidade, segundo pressupostos do MM, como
observamos no capítulo 4, o que envolve fornecer espaços, metodologias,
informações, parcerias, equipamentos e materiais, que, conforme conclusão do
capítulo 6, são privilegiados na abordagem da NB. Cabe, no entanto, analisar esse
panorama, especificamente em relação a esse conhecimento criado em makerspaces
de bibliotecas “em sua missão expandida” (FALLOWS, 2016, n.p.). Iniciamos com a
seção 7.1 (Para cada usuário, seu recurso), na qual analisamos os recursos que
envolvem as atividades maker, para seguir à 7.2, na qual apresentamos critérios de
impacto socioeconômico envolvidos nessas atividades, para, por fim, compilarmos
diretrizes para o funcionamento de makerspaces em bibliotecas (7.3).

7.1 Para cada usuário, seu recurso
O papel de bibliotecas como organismos focados na construção do
conhecimento e orientados para a comunidade, ressignificado e atualizado pela
abordagem da NB, liga-se à ideia de espaços comunitários de criação, aprendizagem
e colaboração, base para a existência de makerspaces (DOUGHERTY, 2012, p.11).
É necessária, contudo, reflexão sobre a operabilidade desses espaços em bibliotecas,
segundo os pressupostos do MM e da NB, já delimitados, problematizando os dados
encontrados na observação desses locais. Iniciamos com o subtópico 7.1.1, no qual
abordamos as atividades maker, para a seguir delimitarmos os recursos materiais
utilizados nesses projetos (7.1.2), os recursos financeiros (7.1.3) necessários, para, a
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seguir, determo-nos nos recursos humanos demandados (7.1.4).
7.1.1 Atividades maker
A obra Makerspaces: a Practical Guide for Librarians apresenta o estudo, como
dito, em forma de guia para espaços de criação de bibliotecas. De acordo com ele, a
principal vantagem de ter tal local é por sua característica de “ampliar essa capacidade
de compartilhar espaço e conhecimento por meio do aprimoramento dos tipos de
trabalho que podem ocorrer na biblioteca.” (BURKE, 2014, p. 7). Em sua definição, a
base dos makerspaces é: aprendizagem mão-na-massa, trabalho colaborativo,
educação STE(A)M (Science, Technology, Engineering, (Art) and Mathematics,
Ciência, Tecnologia, Engenharia, (Arte) e Matemática, em inglês) e a cultura maker
(BURKE, 2014, p. 4-5). Ou seja, muito dessa caracterização dos espaços de criação
alinha-se às bibliotecas escolares, cuja função é ser um “recurso facilitador do
processo de ensino e de aprendizagem” (ROCA, 2012, p. 24).
Realizado em outubro e novembro de 2013 por meio de formulários no Google
Drive, o levantamento sobre makerspaces de bibliotecas contou com 143 unidades de
informação dos Estados Unidos (30 estados), Reino Unido (4 regiões), Austrália (1),
Canadá (2 estados), China (1), Dinamarca (1), Japão (1) e Holanda (1), dentre elas
públicas, escolares e universitárias. Do total, 109 bibliotecas responderam a pesquisa
afirmativamente, declarando possuir atividades maker (2014, p. 18). Os números
apontam que há claro equilíbrio entre as bibliotecas que possuem essas atividades
sem ter um espaço específico dedicado a elas e aquelas que já têm makerspaces.
Gráfico 3 – Interesse de bibliotecas com atividades maker por makerspaces (n=143)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 18.
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Acima, apresenta-se gráfico 3, que mostra que 40,6% das bibliotecas da
pesquisa possuem um makerspace ou espaço similar, 35,7% planejam ter tal local,
enquanto 23,8% não têm nem planejam ter um. Além disso, o levantamento, ilustrado
no gráfico 4, mostra evidente preponderâncias de bibliotecas públicas na manutenção
de makerspaces (51,4%), seguidas por bibliotecas acadêmicas (35,5%), escolares
(9,4%) e outras (3,8%).
Gráfico 4 - Tipos de bibliotecas que possuem atividades maker (n=109)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 18.

O perfil público da maioria dos makerspaces sugere a pluralidade de usuários
e suas demandas, por meio de muitos suportes, o que se relaciona tradicionalmente
às bibliotecas do tipo pública:

O principal objetivo da biblioteca pública é fornecer recursos e serviços
em diversos suportes, de modo a ir ao encontro das necessidades
individuais ou coletivas, no domínio da educação, informação e
desenvolvimento pessoal, e também de recreação e lazer.
Desempenha um papel importante no desenvolvimento e manutenção
de uma sociedade democrática, ao dar aos indivíduos acesso a um
vasto campo de conhecimento, ideias e opiniões (IFLA, 1994, p. 13).

No entanto, as razões objetivas oferecidas pelos bibliotecários para se manter
um espaço de criação, conforme figura 6, delimita o principal objetivo dos
makerspaces, preponderando temas educacionais e relativos à convivência.
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Figura 6 - Razões alegadas para ter um makerspace na biblioteca

Extraído de: BURKE, 2014, p. 56.

Como se observa na figura 6, os termos mais usados nas justificativas dos
bibliotecários para possuir um makerspace são: “estudantes” e “comunidade”,
“espaço” e “aprendizagem” e “local”, “biblioteca”, “habilidades”, seguidos de
“tecnologia”. Fica patente, assim, a relação entre esses locais de criatividade e o
atendimento de necessidades da comunidade ligadas à educação, ao uso de
tecnologia e/ou aprimoramento, o que alinha-se à caracterização de Dougherty
desses espaços, à abordagem da NB, como a importância que Lankes dá a
aprendizagem, conforme quadro 6, e à agenda de algumas bibliotecas públicas pelo
mundo na atualidade, com a Biblioteca Municipal de Colônia, na Alemanha, que
oferece makerspace onde refugiados podem aprender idiomas (VOGT, s.d., slide 10).
Essa realidade traz conclusões de quatro tipos:
a) a importância da relação entre uma correta sondagem/proposta de
atividades e as necessidades dos usuários;
b) diante da pluralidade de atividades, é conveniente uma configuração
mutável e flexível do espaço, o que segue o pressuposto de Dougherty
(2013, p. 9);
c) os recursos da biblioteca/makerspace e o imperativo de adequação dos
recursos/serviços ofertados à comunidade;
d) a multiplicidade de projetos que ocorrem nesses espaços também requer
uma aproximação interdisciplinar, como a proposta por Lankes (2011, p.
196-197).
Apoiando essa concepção quanto aos usos múltiplos dos espaços da
biblioteca, Jochumsen, Rasmussen e Skot-Hansen elaboraram proposta de
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organização de bibliotecas chamado de “modelo dos quatro espaços”, segundo o qual
seus espaços “não devem ser vistos como áreas concretas em um sentido físico, mas
sim como possibilidades que devem ser realizadas indistintamente pela biblioteca
física e digital.” (JOCHUMSEN; RASMUSSEN; SKOT-HANSEN, 2012, p. 590 apud
GALLO-LEÓN, 2018, p.105-106), ilustrado na figura 7, na qual percebe-se os diversos
usos, experiências, valores e finalidades para as bibliotecas públicas da sociedade do
conhecimento.
Figura 7 - Modelo dos Quatro Espaços para Bibliotecas

Extraído de: VOGT, s.d., slide 6.

Nesse modelo, as atividades desenvolvidas pelos usuários se dão em algumas
áreas do quadrante que engloba a participação, a criação, a experiência e a
descoberta, o que tornam esses locais extremamente permeáveis aos valores
presentes no MM (DOUGHERTY, 2012).
Embora aponte que os makerspaces de bibliotecas possuem forte caráter
educacional, o levantamento de Burke demonstra também o quão variadas são as
atividades nesses espaços, nos quais a preferência por impressoras 3D é inegável.
Com efeito, a grande parte dos projetos é desenvolvida por meio de equipamentos
elétricos/tecnológicos. Estudo de serviços oferecidos pelos makerspaces de
bibliotecas também aponta nessa direção, conforme figura 8, elaborada com base nos
termos mais utilizados ao se listarem os cursos e workshops mais oferecidos.
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Figura 8 - Cursos e workshops oferecidos nos makerspaces

Extraído de: BURKE, 2014, p. 148.

O foco na aprendizagem/inventividade, na criação por meio de tecnologia
digital e no suporte técnico aos projetos surge também em análise mais detalhada dos
equipamentos, serviços e das principais atividades desenvolvidas nesses locais. Na
pesquisa, o autor categorizou 49 opções de tecnologias/atividades de um total de 956
menções a projetos realizados nas bibliotecas, em uma média de 9 (nove) atividades
por usuário (BURKE, 2014, p. 34-35). A lista completa encontra-se na tabela abaixo.
As atividades/serviços mais frequentes nos espaços em foco são:

Tabela 1 - Oferta de atividades maker por número de bibliotecas

Atividades/equipamentos

Número de
bibliotecas

Bibliotecas (%)

Estação de trabalho com computador

73

67

Impressora 3D

50

46

Edição de foto

49

45

Edição de vídeo

47

43

Programação de computador/software

43

39

Artesanato

40

37

Digitalização de fotos com scanner

39

36

Criação de website ou portfólio online

37

34

Gravação de música digital

36

33
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Modelagem 3D

34

31

Arduino/Raspberry Pi

33

30

Outros

33

30

Animação

31

28

Scanner de alta qualidade

31

28

Conserto

28

26

Programação de música eletrônica

26

24

Criação de aplicativos

24

22

Criação de games

24

22

Ferro de soldagem

24

22

Eletrônica

23

21

Prototipagem

21

19

Robótica

19

17

Fabric shop 1

18

17

Montagem de circuitos

17

16

Scrapbooking digital 12

16

15

Produção de livros digitais

15

14

Invenção

15

14

Circuitos leves

15

14

Equipamento de conversão VHS (Video
Home System)

14

13

Desenvolvimento de tecnologia mobile

13

12

Impressora de grande formato

9

8

Cortadora de vinil

9

8

Cortadora a laser

8

7

Comida/Arte culinária

6

6

1

Loja online para artesanato em tecido ou somente o comércio desse material (nota do autor).
Álbum personalizado digital de fotos (nota do autor).

2
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Serigrafia

5

5

Carpintaria

4

4

Manutenção/construção de bicicletas

3

3

Cerâmica

3

3

Máquinas por CNC (Comando Numérico
Computadorizado)

3

3

Construção de joias/bijuterias

3

3

Atividade com compensados plásticos

3

3

Sala escura

2

2

Serra industrial

2

2

Fresadora

2

2

Construção de molde

2

2

Atividades de manutenção de carros

1

1

Reparo de guitarra

1

1

Roda e forno para cerâmica

1

1

Impressão a tela

1

1

Extraído de: BURKE, 2014, p. 34-35.

Observa-se que a maioria das atividades/serviços relaciona-se ao trabalho em
computadores, seja na confecção de softwares ou sites, seja na edição de vídeo,
imagem ou som, ou em pesquisas na internet. De fato, grande parte das atividades
listadas liga-se à tecnologia digital (como as atividades de prototipagem e com
impressora 3D), aparelhos ou softwares específicos (como os para tarefa de
escanear, editar sons ou vídeos). Embora apenas 46% das bibliotecas analisadas
possuam impressora 3D, esse é o equipamento sobre o qual mais são feitos cursos e
workshops, conforme figura 8. Agrupando as quinze atividades mais desenvolvidas
em sete tipos (1-Produção em computadores, 2-Atividades de prototipagem, 3Artesanato/Arte, 4-Reparo, 5-Montagem de hardware, 6-Animação, 7-Outros),
obtemos o gráfico a seguir.
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Gráfico 5 - Atividades mais frequentes nos makerspaces de bibliotecas (por tipo)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 35.

A divisão de atividades por tipos revela a importância da instrução nesses
makerspaces para o uso dos equipamentos, já que, no gráfico 5, das 15 atividades
mais frequentes, 80% delas estão relacionadas ao trabalho com computadores
(53,3%) e com a tecnologia digital (atividades de prototipagem, montagem de
hardware e animação, com 26,7% somadas). A porcentagem poderia aumentar, uma
vez na categoria “outros” também há tarefas tecnológicas (conforme ANEXO A).
No campo intermediário, exposto no gráfico 6, que conta com 19 atividades, a
tendência de tarefas tecnológicas se mantém, porém há destaque para trabalhos
relacionados a área de eletrônica (montagem/desmontagem de circuitos, ferro de
soldagem, circuitos leves etc) que exigem mais habilidades manuais, para o uso de
maior variedade de máquinas de prototipagem (cortadora de vinil e a laser). Assim,
atividades em computadores representam 42,1% das tarefas nesse campo da análise,
uma queda de mais de 10% se comparada ao espectro anterior, atividades com
máquinas/prototipagem com 26,3%, eletrônica com 26,3% e artesanato/artes com
apenas 5,3% (constando apenas uma atividade: “arte culinária”).
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Gráfico 6 - Espectro intermediário das atividades desenvolvidas em makerspaces de bibliotecas (por
tipo)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2018, p. 35.

Na extremidade inferior da listagem das atividades frequentes nos
makerspaces de bibliotecas, ilustrada no gráfico 7, surgem as 15 tarefas menos
oferecidas, o que confirma o padrão observado: as tarefas menos desenvolvidas
tendem a exigir mais talentos manuais. Revela-se que, apesar da grande variedade
de atividades, nesse espectro do levantamento a presença da tecnologia
digital/industrial diminui sensivelmente, destacando-se artesanato/artes e o trabalho
manual, representado nos trabalhos de reparo/manutenção. Quando classificamos
essas 15 atividades menos desenvolvidas em quatro categorias (1-Atividades com
máquinas (semi)-industriais, 2-Reparo/manutenção, 3-Arte e artesanato e 4- Outros),
elaboramos o gráfico a seguir:
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Gráfico 7 - Atividades menos frequentes nos makerspaces de bibliotecas (por tipo)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 35.

No gráfico, fica exposta a predominância de atividades manuais criativas, de
baixa tecnologia, (como o artesanato, a carpintaria, serigrafia etc), somando 73,3%
das atividades menos comuns em makerspaces (reparo/manutenção com 20% e
artesanato/artes com 53,3%), na qual técnicas mais tradicionais de criação artística,
como revelação em câmara escura, cerâmica, olaria etc, também se destacam.
Contudo, ainda são observadas atividades que exigem conhecimento tecnológico
maior, como atividades com equipamentos (semi-)industriais (20%).
7.1.2 Recursos materiais
Quando questionados sobre o item mais usado, dos 58 bibliotecários que
trabalham em makerspaces, 32% responderam que é a impressora 3D, 16% disseram
que são os recursos para produção/edição de vídeo, 7% disseram que são
serras/serrotes e 44% responderam “outros”, mencionando nessa categoria “papel,
cola, estilete”, “marshmellow e Arduino” (2014, p. 37), conforme gráfico 8.
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Gráfico 8 - Item/equipamento mais utilizado no makerspace de biblioteca

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p.37.

Essa diversidade nas atividades, exposta na maior categoria (“outros”) é
também ilustrada por Costa e Pelegrine (2017, p. 64), ao fazerem levantamento sobre
a natureza dos trabalhos desenvolvidos pelos usuários nos espaços de criação, como
se vê na figura 9, a seguir.
Figura 9 - Orientação dos makerspaces e Fab Labs

Extraído de: COSTA; PELEGRINE, 2017, p. 64.
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A diversidade de equipamentos, serviços e orientações possíveis, com
preferência pelo uso de equipamentos elétricos e tecnologias digitais, algo já
delineado acima, poderia ser organizada em quatro grandes áreas de criação: 1-Artes
e

Artesanato,

2-Criação/Edição

de

Áudio,

Imagem

e

Vídeo,

3-

Eletrônica/Robótica/Programação e 4-Prototipagem/Impressão 3D (BURKE, 2014, p.
65-130). A fim de determinar, na execução de diferentes projetos, tendência no uso
de materiais, equipamentos e ferramentas por tipo de tarefa, apresentamos os
quadros a seguir, com atividades nessas áreas, exemplos de projetos e os recursos
materiais necessários. Iniciamos com a área de Artes/Artesanato, no quadro 8.
Quadro 8 - Descrição de atividades de artesanato/artes e seus recursos

Área 1 - Artes/Artesanato
Equipamento/
Exemplos de
atividade
trabalho
Serigrafia
Impressão
de
estampas
em
camisetas
comemorativas.

Carpintaria

Manufatura de
joias/bijuterias
Uso de câmara
escura

Roda de olaria e
forno
para
cerâmica

Recursos

Tela de nylon, moldura, emulsão
fotográfica, sensibilizante, peça de
tecido, tinta, caixa/mesa de luz para
gravação de tela, grampeador,
grampos de estofaria, alicate,
puxador (rodo), martelo, pregos,
instrução 3 ou tutoria.
Restauração
de Cola de madeira, lixa e ferramentas
móveis; construção diversas e orientação
de objetos etc.
Confecção
de Arames/linha de nylon, contas de
colares e brincos.
plástico/vidro
ou
pingentes,
instrução ou tutoria.
Revelação de fotos Quarto isolado, bandejas, lâmpada
(para
book especial, ampliador, tanque de filme,
fotográfico,
relógio, pinças, papel fotográfico,
promocionais etc)
desenvolvedor,
concentrado,
bobinas, exemplificados na figura
10, Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e ventilação,
instrução ou tutoria.
Produção
de Argila, forno elétrico ou a gás,
xícaras/pratos
exemplificado na figura 11, roda de
personalizados.
oleiro, representada na figura 12,
fonte de água, isolamento térmico,
ventilação, pigmentos, instrução ou
tutoria.

Fonte

GERCINO,
s.d., n.p.

CAUSOS,
2017, n.p.

MARCONDE
S, s.d., n.p.
COMO..., s.d.,
n.p.

ALO,
n.p.

2017,

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

3

Utilizamos o termo instrução para descrever a atividade de treinamento mais específico, que requerem
profissional habilitado ou orientação de pessoa tecnicamente capacitada (nota do autor).
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Figura 10 - Câmara escura do espaço colaborativo Fort Houston, EUA

Fonte: FORT HOUSTON (s.d.).

Figura 11 - Forno elétrico para cerâmica no estúdio Casa das Histórias Mágicas, Lisboa, Portugal

Fonte: CASA DAS HISTÓRIAS MÁGICAS (s.d.)

Figura 12 - Exercício em roda de oleiro no Makerspace de Dallas, EUA

Fonte: FLOYD (2013).
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Avaliação dessa área revela que ela oferece muitas possibilidades de projetos,
para diferentes perfis de usuários, em relação à idade, ao grau de habilidades e
objetivos. As tarefas não necessitam, em geral, de muitos recursos, tanto humanos
quanto materiais, ainda que algumas delas possam requerer o uso de EPIs, aspecto
que, de fato, transparece nos eventuais requisitos de segurança obrigatórios para
algumas das atividades descritas (como ventilação e iluminação suficientes,
orientação sobre o uso de ferramentas cortantes etc). Porém, de modo geral, os
projetos dessa área são de baixo custo e, ainda que alguns deles possam apresentar,
no conjunto, preço elevado (como a montagem da câmara escura ou o forno para
cerâmica), muitas das ferramentas, produtos e equipamentos não são de uso único e
os materiais utilizados são de baixo preço, normalmente, o que amplia a viabilidade
financeira dessas atividades. No caso das atividades de artesanato mais tradicionais
(pintura, cestaria, costura, etc), por exemplo, os custos tendem a ser bem reduzidos.
Quadro 9 - Descrição de atividades de criação/edição de áudio, imagem e vídeos e seus recursos

Área 2 - Criação/edição de áudio, imagem e vídeo
Equipamento/ Exemplos de
atividades
trabalho
Edição de vídeo Edição
de
filmagem
de
festa
Edição
de Preparação de
imagem
álbum/portfólio
Digitalização de Preservação de
fotos
álbuns
de
família/projeto
histórico
do
bairro
Edição de som Projeto de faixademo

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Recursos
Computador ou gadget compatível,
programa adequado licenciado e/ou
conexão à internet, instrução ou tutoria.
Computador ou gadget compativel,
programa adequado licenciado e/ou
conexão à internet, instrução/tutoria.
Estação de digitalização com scanner,
representada na figura 13 ou gadget
compatível,
programa
adequado
licenciado e/ou conexão à internet,
instrução ou tutoria.
Computador
gadget
compatível,
programa adequado licenciado e/ou
conexão à internet, instrução ou tutoria,
espaço adequado, como o exposto na
figura 14.

Fonte
FLORSZ,
2015, n.p.
SUMARES,
2017, n.p.
MANNARA,
2015, n.p.

MARQUES,
2009, n.p.
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Figura 13 - Estação de digitalização na Biblioteca Pública de Jacksonville, EUA

Fonte: JACKSONVILLE PUBLIC LIBRARY (s.d.).

Figura 14 - Makerspace musical na biblioteca de escola do ensino médio Hutchison, EUA

Fonte: ENGMAN (2015).

Atividades da área 2 podem necessitar de recursos financeiros iniciais
consideráveis, caso a organização em que o makerspace está instalado não possua
infraestrutura (rede de transmissão de dados, acesso à internet, computadores seus
periféricos etc). Na situação de já ter disponíveis esses recursos, o espaço de criação
não irá dispender muito dinheiro na manutenção das atividades dessa área. Softwares
licenciados para edição, que poderiam apresentar certo custo, podem ser substituídos
por opções gratuitas, encontradas na internet. Ainda que a instalação de
equipamentos específicos para o uso dos makerspaces possam apresentar custo
inicial elevado (como instrumentos musicais eletrônicos, montagem de estúdio,
microfone etc), eles exigem, em geral, pouca manutenção, e requerem poucos
conhecimentos técnicos, na maioria das vezes. Smartfones e tablets, com seus
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aplicativos, e recursos de câmeras e microfones, podem ser uma boa opção para
tornar esses projetos economicamente e tecnicamente mais viáveis.
Quadro 10 - Descrição de atividades de eletrônica/robótica/programação e seus recursos

Área 3 - Eletrônica/robótica/programação
Equipamento/
atividades
Arduino/
Raspberry Pi

Exemplos de
Recursos
trabalhos
Desenvolvimento Computador, Arduíno, como o da
de vídeogame.
figura 15, software, circuitos, kits,
peças etc, instrução ou tutoria.
Robótica
Protótipo de robô Peças impressas, fios, baterias,
/mecanismo
interruptores, motores, sensores,
buzzers, Arduino e componentes
eletrônicos, presentes na figura 16,
instrução ou tutoria.
Ferro de solda
Construir
uma Impressora 3D, ferro de solda, refil
CNC Router
de estanho, multímetro, alicates,
jogo de chave, trena, paquímetro,
estilete e cinta plástica, instrução ou
tutoria.
Desenvolvimento Aplicativo
de Computador, gadget compatível,
de aplicativos
prestação
de conexão à internet, eventual
serviço
assinatura ou licença, instrução ou
tutoria.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 15 - Projeto com Arduino no makerspace da Biblioteca Piscataway, EUA

Fonte: PISCATAWAY PUBLIC LIBRARY (s.d.).

Fonte
CHAVIER, s.d.,
n.p.
LYRA,
n.p.

2017,

WELAUSEN;
WELAUSEN,
s.d., n.p.

NASCIMENTO,
s.d., n.p.
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Figura 16 - Projeto de robótica no Fab Lab livre de São Paulo, SP, Brasil

Fonte: FAB LAB LIVRE DE SP (s.d.).

Levantamento sobre a área 3 indica que ela é composta por atividades que
exigem diferentes graus de conhecimento técnico e/ou habilidades manuais, e de
investimentos. Embora o trabalho com ferro de solda seja em geral simples, a
montagem de placas e circuitos complexos, assim como mecanismos articulados
(como protótipos de robôs), requerem um pouco mais de conhecimento técnico, que
podem ser oferecidos por meio de instruções de orientadores ou tutoriais. Habilidades
em linguagem de programação, eletrônica e engenharia podem ser, contudo,
essenciais. Para elas, seria fundamental conhecimento prévio ou orientação, de
acordo com as diferentes finalidades dos usuários, como empreendedorismo. O gasto
com componentes pode ser considerável, embora o custo de ferramentas possa ser
justificado pelo seu uso compartilhado e sua durabilidade. A oportunidade de se
favorecer a reciclagem, área em que o país se destaca (FREITAS, s.d., n.p.), ou o
reúso também pode baratear as atividades dessa área.
É importante também observar os protocolos de segurança, como mencionado
anteriormente.
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Quadro 11 - Descrição de atividades de prototipagem/impressão 3D e seus recursos

Área 4 - prototipagem /impressão 3D
Equipamento/ Exemplos de trabalho
Recursos
atividades
Impressão 3D
Prototipar
brindes, Impressora 3D, exemplificada na
como chaveiros
figura
17,
matéria
prima
(filamento de plástico, resina
líquida etc), tesoura/estilete,
software, instrução ou tutoria.
Cortadora
de Modelos de adesivos Cortadora de vinil, exposta na
vinil
personalizados
figura 18, software, 4 folhas de
vinil adesivo premium, 10 folhas
de papel de transferência,
instrução ou tutoria.
Cortadora
a Porta-retratos
Cortadora a laser, exposta na
figura 19, software, material a ser
laser
gravado, como Medium Density
Fiberboard (MDF) 4, cola de
madeira, instrução ou tutoria.
Fonte: Elaborado pelo autor com base as fontes citadas (2018).

Figura 17 - Impressoras 3D no Fab Lab da Facens, Sorocaba, SP, Brasil

Fonte: FACENS (s.d.).

4

Compensado de Fibra de Média Densidade (nota do autor).

Fonte
KARASINSKI,
2013, n.p.

NEVES,
n.p.

RIBEIRO,
2015, n.p.

s.p.,
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Figura 18 - Cortadora de vinil do ISVOR Fab Lab, Betim, MG, Brasil

Fonte: ISVOR FAB LAB (2016).

Figura 19 - Cortadora a laser do Makerspace FAZ, Belo Horizonte, MG, Brasil

Fonte: FAZ MAKERSPACE (s.d.).

A área 4, cujas atividades estão entre as mais oferecidas por número de
makerspaces de bibliotecas, de acordo com levantamento, exige relevante recurso
financeiro inicial (uma vez que se supõem que os equipamentos de prototipagem
serão adquiridos em função as atividades do espaço de criação), de infraestrutura
(elétrica, mobiliário, isolamento sonoro etc), tendência já apontada por Diane e Zaana
(2013, p. 280-284), e de orientação; e também para a compra de materiais. Além
disso, por incluírem maquinário semi-industrial, fatores de segurança são igualmente
importantes. O investimento nesse tipo de área, no entanto, mostra-se uma grande
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oportunidade para a participação da comunidade, uma vez que se verificou que essas
são as atividades mais utilizadas nos makerspaces de bibliotecas, conforme gráfico 8,
tornando interessante a relação cursto-benefício.
Os quadros reafirmam a importância da orientação nos espaços de criação
para o desenvolvimento das diferentes etapas dos projetos, além de recursos tanto
de infraestrutura (rede elétrica, mobiliário, rede de computadores) quanto aos
relacionados a equipamentos/maquinário e seus consumíveis. Igualmente, ficam
destacadas questões instrucionais, como protocolos de segurança e uso adequado
do equipamento. O espaço, segundo análise, também é um dos recursos relevante
na execução de tarefas, que exigem configuração especial específica para algumas
atividades. Esses fatores mostram-se fundamentais para a efetivação das tarefas nos
makerspaces de bibliotecas, o que exige estudo sobre os recursos financeiros das
bibliotecas, como outros tipos de serviços que possam ser por elas oferecidos. No
tocante à realidade brasileira, esse planejamento mostra-se mais importante, uma vez
que muitos equipamentos de prototipagem são importados, e exigem grande
investimento. Por outro lado, atividades relacionadas à reciclagem ou ao artesanato
oferecem muitas oportunidades quando não se dispõem de muitos recursos iniciais.
7.1.3 Recursos financeiros
Um dos pressupostos do funcionamento de makerspaces em bibliotecas é
haver recursos financeiros suficientes para as atividades oferecidas ou em
planejamento (BURKE, 2014, p. 6). Como percebe-se no perfil dos equipamentos e
serviços mais oferecido, isso é fundamental.
Quando se abordam os recursos financeiros que mantêm esses espaços,
expostos no gráfico 9, a tendência é que os gastos recaiam sobre a biblioteca, sendo
que 37,7% dos makerspaces dependem de seu orçamento. 30,1% dos espaços de
criação dependem de concessões, 14,4%, de doações e 6,8% de outras fontes
(BURKE, 2014, p. 54).
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Gráfico 9 - Principal origem dos fundos para os makerspaces de bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 54.

Como ficou caracterizado, a maioria dos espaços depende de fontes próprias,
que figuram muito próximas de fontes governamentais (concessões). Deduz-se, com
base no perfil de atividades mais frequentes, que o orçamento da biblioteca e as
verbas estaduais, federais ou municipais são canalizadas para a compra de
equipamentos tecnológicos e outros recursos (incluindo softwares e licenças),
materiais relacionados a eles (consumíveis), sua manutenção e eventual mão-de-obra
especializada/educacional. No gráfico 10, esses números e a pouca presença de
doações e parcerias com a iniciativa privada apontam significativo grau de
dependência econômica no financiamento de atividades dos makerspaces.
Um expediente para manter o saneamento financeiro da biblioteca seria a
cobrança de valores para materiais ou taxas, conforme levantamento. Apenas 31%
dos respondentes cobram (ou cobrarão) taxas e/ou outros pagamentos nos espaços
de criação.
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Gráfico 10 - Captação dos recursos financeiros em makerspaces de bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 167.

A conclusão sobre a captação dos recursos financeiros dos makerspaces é que
48,9% deles o fazem pela venda de materiais usados nas atividades, 15% cobram por
cursos ou workshops, 6,7% cobram por taxa de afiliação, 4,4% pelo uso de
equipamentos e 24% cobram por outros motivos. O pequeno número de makerspaces
que cobram taxas para seu funcionamento reforça a dependência desses espaços de
recursos da biblioteca e/ou governamentais.
7.1.4 Recursos humanos
No levantamento, os bibliotecários indicaram quem são os responsáveis pelo
desenvolvimento das atividades nos espaços de criação, questão na qual poderiam
escolher mais de uma opção, dando origem ao gráfico 11, a seguir.
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Gráfico 11 - Supervisão/orientação de atividades em makerspaces de bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BURKE, 2014, p. 147.

Fica patente a importância da equipe de colaboradores da biblioteca no
acompanhamento do trabalho desenvolvido nos makerspaces: 48,7% dos projetos
são orientados pelo pessoal da biblioteca, 26,9% por voluntários, 12,8% por
instrutores e 11,5% por “outros”. Essa necessidade extrema da equipe própria
contrasta com proposta de rede de colaboração para makerspaces, que se destaca
pela multiplicidade de conexões, observadas por Costa e Pelegrine (2017, p. 64), e
exposta na figura 20, o que demonstra relativa dependência da equipe da biblioteca,
no momento de supervisionar/orientar atividades nos makerspaces.
Figura 20 - Possibilidade de parcerias em makerspaces de bibliotecas

Extraído de: COSTA; PELEGRINE, 2017, p. 64.

Conclui-se, após análise atividades desenvolvidas em makerspaces de
bibliotecas, que há uma oferta claramente maior de equipamentos/serviços ligados à
tecnologia, especialmente à produção em computadores e ao uso de máquinas
(semi)-industriais, destacando-se principalmente as de prototipagem, tanto na
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quantidade de atividades por tipo quanto em números absolutos de bibliotecas que as
oferecem, enquanto atividades mais manuais são pouco praticadas, contrariando
espírito original do MM, segundo Dougherty (2012, p.11). A aprendizagem, criação e
inovação, que esses espaços têm por missão propiciar, direciona-se atualmente mais
às áreas tecnológicas.
Concomitantemente, estudo dos recursos materiais, financeiros e humanos
necessários para o funcionamento desses espaços aponta a importância da equipe
da biblioteca no andamento dos projetos e do orçamento da biblioteca, somado às
subvenções governamentais, como fonte fundamental dos recursos para a
manutenção das atividades.
Esse panorama, com pouca participação de fato da comunidade no
fornecimento de recursos humanos e financeiros, por exemplo, destoa da ideia
tradicional de makerspaces segundo Dougherty e os pressupostos da NB. A
comunidade fica um pouco à parte nas atividades observadas pela obra Makerspaces:
a Pratical Guide for Librarian, o que nos leva a questionar qual é o grau de impacto
social dos makerspaces de bibliotecas.
7.2 Impacto social dos makerspaces de bibliotecas
O componente ideológico, além do material, é elemento fundamental para
atividade em espaços de criação (HATCH, 2014, p. 31; DAVEE; REGALLA; CHANG,
2015, p. 7-8). Buscando por valores sociais para nortear o trabalho nos espaços de
criação, ponto que se conecta às demandas do Critical Making, detivemo-nos no
estudo Impact of Libraries as Creative Spaces (STATE LIBRARY OF QUEENSLAND,
2015) que, entre agosto e setembro de 2015, em quatro bibliotecas públicas do estado
de Queensland, na Austrália, aplicou pesquisas em usuários e na equipe das
bibliotecas, para determinar os impactos psicológicos e socioeconômico desses
locais. O documento focou-se em quatro áreas prioritárias de ação, entendendo a
biblioteca como espaços comunitários de criação, conectoras, criadoras de tendências
de tecnologia e como incubadoras de ideias, aprendizagem e inovação (STATE
LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 3). Baseada então na experiência vivida pelos
usuários das bibliotecas em foco, a pesquisa recorreu à literatura e a estudos
anteriores, apoiados por entrevistas qualitativas, observações de especialistas e
usuários de bibliotecas públicas. O trabalho explorou o fenômeno por meio de revisão
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bibliográfica de estudos que avaliam bibliotecas e espaços criativos, curadoria e
análise de 5.952 atividades criativas organizadas pela biblioteca durante agosto e
setembro de 2015 e trabalho de campo envolvendo visitas às bibliotecas, para
“explicar as descobertas e apoiar a equipe da biblioteca a usar a estrutura.” (STATE
LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 3). Para sistematizarmos a análise,
apontaremos, na sequência, os critérios de impacto socioeconômicos presentes em
makerspaces de bibliotecas (7.2.1), o público desses locais (7.2.2) e as atividades de
criação em relação a esses critérios de impacto (7.2.3).
7.2.1 Critérios
De 82 estudos selecionados sobre bibliotecas e espaços de criação, compilouse síntese, que foi avaliada por comitê governamental, a fim de estipular critérios para
determinar impacto social dos makerspaces em bibliotecas, resultando em 8 critérios
(1- Fornecer acesso à informação e tecnologia para propósitos criativos; 2- Contribuir
para a criação de ideias; 3- Possibilitar engajamento civil; 4- Possibilitar o
desenvolvimento da comunidade; 5- Facilitar participação cultural; 6- Aprimorar a
saúde e o bem-estar; 7- Ganho educacional; e 8- Contribuir para a produtividade),
ilustrados na figura 21:
Figura 21 - Critérios de impacto social dos espaços de criação de bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 11 (tradução
nossa).
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Para cada critério foram levantados indicadores de impacto socioeconômicos,
culturais e de saúde, para determinar os possíveis benefícios dos espaços de criação
de bibliotecas. Chegou-se a indicadores, expostos no quadro 12.
Quadro 12 - Indicadores por critérios de impacto

Critérios de
impacto
Acesso a
recursos

Indicadores

● Proporcionar acesso a tecnologias digitais - fornecer o

●

●

●
●

Construção de
ideia

●
●

●
●
●

●

Engajamento
cívico

●

●

conhecimento ou acesso a novas tecnologias (por exemplo,
software, serviços e dispositivos) por meio de cursos, acesso
no local ou empréstimos.
Proporcionar acesso a recursos criativos - fornecer o
conhecimento ou o uso de recursos criativos (por exemplo,
materiais e equipamentos) por meio de cursos, acesso a sites
ou empréstimos.
Armazenamento/arquivamento de ideias - dar suporte a
atividades tradicionais para armazenar e arquivar informações,
incluindo aquelas geradas por e relacionadas à atividade
criativa. Este ponto inclui uma variedade de técnicas de
recuperação.
Patrimônio, história e legado - acessar informações locais sobre
herança, história familiar e local.
Acessar, filtrar e classificar informações, permitindo o acesso a
informações por meio de coleções e assistência da equipe da
biblioteca. Os clientes da biblioteca podem acessar e filtrar
informações pelo que for mais útil e relevante.
Exposição a ideias - expor os clientes de bibliotecas ideias ou
conceitos desconhecidos através de livros, computadores e
uma variedade de sessões de workshops.
Desenvolvimento da curiosidade, interesses, gosto do cliente criar ou desenvolver a curiosidade dos clientes da biblioteca por
novas ideias ou conceitos, novas maneiras de fazer ou pensar,
novos hobbies e interesses.
Cultura da descoberta - desenvolver e incentivar nos clientes a
descoberta como uma forma de pensar.
Iniciação à ideia ou a sua geração - apoiar o pensamento
criativo e seu desenvolvimento, fornecendo inspiração e
orientação inicial.
Assumindo e experimentando riscos - disseminar o
pensamento crítico, a resolução de problemas e valores
humanos, fornecendo um espaço no qual é seguro tentar,
arriscar-se e experimentar algo novo.
Repertórios da prática - expor às pessoas a uma variedade de
diferentes estilos criativos, modos, mídias e pessoas criativas,
que aumentam o alcance de todos os participantes (clientes de
biblioteca e criadores) a métodos e repertórios.
Democracia - proporcionar acesso seguro e aberto ao
conhecimento e à expressão, permitindo aos cidadãos
participar em assuntos cívicos, fornecendo informações e
oportunidade de liberdade intelectual e justiça social.
Participação na cidadania - permitir envolvimento ou
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●
●

●

●

Desenvolvimento
da comunidade

●
●
●

●

●
●
●
●
●
Participação
cultural

●
●

●
●

participação em atividades de governança local e participação
em discussões cívicas.
Redução do crime/reabilitação - redirecionar o comportamento
negativo ou reconectar potenciais infratores com sua
comunidade.
Confiança institucional no governo devido à percepção das
bibliotecas - desenvolver um nível de confiança dentro da
comunidade em relação à biblioteca e (por extensão) um nível
de governo que sustente as bibliotecas.
Desenvolvimento de capacidades - combinar grupos e setores
(por exemplo, biblioteca e galeria de arte ou biblioteca e centro
de acolhimento de crianças) trabalhando em conjunto para se
fortalecerem.
Discussão na sociedade - proporcionar um lugar para debater
formalmente questões sociais (por exemplo, através de
palestras e apresentações) e informalmente (por exemplo,
através de reuniões e conversas).
Fortalecimento da identidade da comunidade - desenvolver um
senso de pertencimento, conexão e envolvimento com a
comunidade, de coesão social.
Diversidade cultural e inclusão - facilitar a inclusão ativa de
todos os grupos à comunidade.
Capital social - maximizar o valor de quem as pessoas
conhecem e o que pode ser alcançado através destas redes (ou
seja, quando as pessoas estão mais inclinadas a fazer coisas
uns pelos outros).
Interação social e socialização - proporcionar um lugar para se
encontrar com pessoas (tanto conhecidos quanto
desconhecidos) e um lugar alternativo aonde ir e simplesmente
estar - que não seja a casa, o trabalho ou a escola.
Prestação de serviços locais - atender às necessidades
específicas da comunidade local.
Facilitar a cooperação, coordenação, colaboração, partilha e
reciprocidade no trabalho conjunto e na interação,
compartilhando recursos, conhecimento e tempo.
Confiança (na comunidade) - melhorar a confiança da
comunidade no indivíduo.
Auto-organização - apoiar uma atividade, grupo ou evento, que
exija um mínimo ou nenhuma participação da equipe da
biblioteca.
Resiliência - desenvolver a capacidade de lidar e se
reestabelecer após um revés ou mudança.
Envolvimento do público - medir o número de participantes que
participam de um evento cultural e sua reação a esse evento.
Artista/performer/produtor maker - avaliar o envolvimento e a
oportunidade do artista, intérprete ou fabricante para participar
de eventos, o valor e benefício que essas pessoas recebem
deles.
Partilha da cultura pública - proporcionar um meio de partilhar
e destacar a cultura que é local e pública.
Conexão emocional e experiência - considerar a resposta
emocional ou conexão com eventos ou atividades que estão
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●
●
●
Saúde e bemestar

●
●
●

●

●
Ganho
educacional

●

●
●
●

●
Produtividade
econômica

●
●
●

sendo realizadas.
Brincadeira e lazer - incluir uma ampla gama de atividades para
o tempo longe de negócios, trabalho, tarefas domésticas e
educação.
Celebração - apoiar experiências positivas e agradáveis que
celebram a realização de eventos e festivais de comunidades
locais.
Criação e divulgação - produção de coisas e distribuição
através de um gama de meios.
Descanso, entretenimento e lazer - atividades de apoio que
estão fora do contexto de trabalho ou estudo e proporcionam
relaxamento e entretenimento.
Auto-expressão - possibilitar a expressão da própria
personalidade, sentimentos ou ideias através da fala, arte ou
outro meio.
Saúde emocional - proporcionar acesso a programas e
iniciativas com benefícios em torno da saúde emocional. Os
objetivos destes podem estar diretamente ligados à saúde e ao
bem-estar (por exemplo, arte para mindfulness) ou
indiretamente (por exemplo, um grupo de idosos).
Saúde física - permitir o acesso à programas e iniciativas com
benefícios em torno da saúde física. Os objetivos destes podem
estar direcionados diretamente à saúde e bem-estar (por
exemplo, aulas de ioga) ou indiretamente (por exemplo,
contação de história ou tour local).
Acesso a informações sobre saúde - compartilhamento de
informações e recursos de saúde.
Educação continuada, oportunidades de aprendizado e
enriquecimento - fornecer educação além dos ensinos formais
primário, e de segundo e terceiro graus. Oportunidades podem
estar em curso e ao longo da vida; formal e informalmente; ou
autodidatismo.
Letramento - apoio aos clientes da biblioteca para poderem
interpretar e usar a literatura tradicional, formulários e
tecnologias digitais.
Abordar a desigualdade - oferecer oportunidades de educação
e aprendizagem gratuitas ou de baixo custo.
Oferta de espaço educacional alternativo - proporcionar um
lugar onde as pessoas que se sintam desconectadas da
educação formal possam usar a biblioteca para a aprendizagem
alternativa. Permite diversão e resultados não acadêmicos.
Exposição a diferentes tipos de empregos e habilidades desenvolver interesse em vários tipos de ocupações.
Inovação empresarial - ajudar as empresas a melhorarem suas
atividades ou processos.
Incubares de empresas e mentoria - apoio a programas de
incubação de empresas e palestras do setor.
Níveis de emprego e oportunidades/competências proporcionar novas competências que aumentem a
empregabilidade através de cursos, informações ou
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●
●
●
●
●

experiência prática de trabalho.
Networking - conhecer outras pessoas para fins de
desenvolvimento de negócios ou alguma outra atividade
econômica relacionada.
Parceria - desenvolver parcerias para beneficiar as partes
mutuamente.
Investimento em recursos externos (atrair visitantes) - incluir
impacto sobre turismo, atraindo visitantes (locais e externos)
para a área.
Gerar consumo - incentivar ou promover atividades que
resultarão em consumo.
Suporte de equipamentos de tecnologia - oferecer facilidade de
impressão 3D, banda larga em locais rurais e acesso a
softwares caros para uso de pequenas empresas.

Extraído de: STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 12-19 (tradução nossa).

Após as entrevistas com usuários e equipes das bibliotecas, na qual eles
atribuíam, por meio de notas de 0 a 5, até três critérios para as atividades
desenvolvidas no espaço de criação, chegou-se ao seguinte resultado, ilustrados no
gráfico 13, que aponta a percepção dos critérios que mais envolvem os projetos maker
das bibliotecas, a seguir.
Gráfico 12 - Impacto dos makerspaces nos usuários (por critério)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 22.
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Segundo o gráfico, o critério mais relacionado às atividades desenvolvidas nos
espaços de criação em foco são: o desenvolvimento da comunidade (24%), ganho
educacional (23%), a participação cultural (21%), acessar recursos (11%). Eles são
seguidos por saúde e bem-estar (11%), construir ideia (8%), engajamento cívico (1%)
e produtividade econômica (1%).
O levantamento reforça a importância da biblioteca como polo comunitário,
conceito que embasa a NB de Lankes (2016), fornecedora de recursos e o papel
educativo dos makerspaces, esse último ponto já evidenciado em pesquisa de Burke
(2014). A produtividade econômica, tida por Hatch (2014) e Anderson (2012), como
pontos centrais do MM, não obtém destaque.
7.2.2 Público
A análise da comunidade, principalmente quanto à faixa etária dos usuários,
indica predominância da presença de crianças e adolescentes (com 73% dos
usuários), como observa-se no gráfico 14.
Gráfico 13 - Perfil do público dos espaços de criação por idade

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 23.

Nos makerspaces observados, a maioria do público é composta por crianças
abaixo de seis anos (40%), seguido do público adulto (27%), de crianças entre seis e
doze anos (18%) e entre doze e dezesseis (15%).
O grande número de crianças, como foi indicado na pesquisa, poderia ser
reflexo de o levantamento ter sido feito durante as férias escolares (STATE LIBRARY
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OF QUEENSLAND, 2015, p. 25). Quando cruzamos a informação de faixa etária com
os critérios de impacto social, obtemos o gráfico 15, que expressa os principais valores
envolvidos nas atividades desenvolvidas por crianças e adolescentes, a seguir:
Gráfico 14 - Critérios de impacto por faixa etária (crianças e adolescentes)

Extraído de: STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 25.

As áreas em que há mais engajamento das crianças abaixo de seis anos estão
ligadas a atividades onde há percepção de ganho educacional e de desenvolvimento
da comunidade. Na faixa etária entre seis e onze anos, continua a ser expressiva a
atividades envolvendo o “desenvolvimento comunitário”, a “participação cultural” e o
“ganho educacional”, que também imperam na faixa entre doze e 15 anos. O peso de
atividades relacionadas à realização educacional também aparece no gráfico 16,
quando analisamos o perfil criativo do público adulto, a seguir.
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Gráfico 15 - Critérios de impacto por faixa etária (adultos)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 26.

Logo após o “acesso a recursos” (21%), fica clara a relevância do apoio ao
“ganho educacional” (19%), que é seguido do “desenvolvimento da comunidade”
(18%), da “participação cultural” (14%), da “construção de ideia” (12%), da “saúde e
bem-estar” (12%), do “engajamento cívico” (2%) e da “produtividade econômica” (2%).
Fica, então, reforçada a importância da função educativa, em sentido amplo, dos
makerspaces das bibliotecas em destaque.
7.2.3 Atividades de criação e critérios de impacto
Essa preponderância do ganho educacional como critério mais presente em
atividades envolvendo crianças e adolescentes não está relacionada diretamente a
projetos educativos, assim como o acesso a recursos para o público adultos não se
dá obrigatoriamente apenas para o uso de equipamentos para a construção de
protótipos comerciais. O levantamento da State Library of Queensland revela que não
há relação direta entre o tipo de tarefa e o tipo de impacto social percebido ou
declarado. Para isso foi selecionada uma atividade de cada biblioteca em foco,
expostas no quadro 13, no quadro 14, no quadro 15 e no quadro 16.
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Quadro 13 - Avaliação de critérios de impacto, planejamento e recursos (Ayr Library)

Tópico
Perfil

Atividade
/Serviço
Critérios
Recursos
para
a
atividade
Projeto da
biblioteca

Descrição
O Conselho Burdekin Shire administra um pequeno serviço de biblioteca no
Norte de Queensland, atendendo a uma população local de 17.913. Em julho de
2015, a Ayr Library criou um laboratório de mídia (Ideas @ 108), situado na
biblioteca ao lado de uma sala de reunião. O laboratório inclui três computadores
e três impressoras 3D com os softwares Tinker Cad, Ozobots e Spheros. Isso
permite espaço para mesas e equipamento sem afetar as atividades da área
principal da biblioteca. Também permite que as sessões sejam realizadas fora
dos horários de biblioteca, com um acesso alternativo disponível para esta área.
Computação para idosos
Construir ideia; Saúde e Bem-estar.
Computadores; rede de acesso à internet/software; mobiliário adequado;
orientação.
Prospecção das necessidades/propor curso ou workshop; preparo de
equipamentos; estabelecimento de parcerias; criação de programa de
certificação, disseminação de produtos/serviços vinculados ao mundo digital;
tutoria, registro das atividades e arquivamento; divulgação da atividade.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 31 (tradução
nossa).

Apesar de forte apelo ao acesso a recursos e claro viés educacional, o critério
que se destaca, no quadro 13, é a “construção de ideia”.
Quadro 14 - Avaliação de critérios de impacto, planejamento e recursos (Redlands Library)

Tópico

Descrição
O Redlands Library Service está localizado na área de Redland City
Council, em Brisbane, e atende a uma população de 145.336 habitantes.
Atividade/Serviço Code Club (Clube de programação)
Critérios
Construir ideia; Acesso a recursos; Saúde e Bem-estar; Conquista
educacional.
Recursos para a Computadores/tablets/smartphones, rede de acesso a internet/software;
atividade
mobiliário adequado; orientação.
Projeto
da Prospecção das necessidades da comunidade em programação/propor
biblioteca
atividade de programação, levantar recursos necessários, parcerias,
oferecer ambiente de cooperação, incentivar programa de mentoria,
planejar circuito de motivação, engajando os participantes na sua
execução, documentar as etapas, processos e produtos, avaliar o projeto
e disseminar os resultados.
Perfil

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 44 (tradução
nossa).
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O clube, voltado para crianças e adolescentes, tem como objetivo trabalhar
princípios de programação, o que destaca o caráter técnico das atividades, como
observado no quadro 14. No entanto, o que se apresenta é um equilíbrio entre os
critérios “acesso a recursos”, “construção de ideia”, “saúde e bem-estar” e “conquista
educacional”, todos indicados como fatores preponderantes nas tarefas.
Quadro 15 - Avaliação de critérios de impacto, planejamento e recursos (Helensvale Library)

Tópico
Perfil

Atividade/
Serviço
Critérios
Recursos para a
atividade
Projeto
da
biblioteca

Descrição
A Helensvale Library é uma das 14 bibliotecas do Serviço de Biblioteca da
Gold Coast. A população total da Gold Coast é de 524.583 tornando-se
uma das principais áreas urbanas no Sudeste de Queensland. Helensvale
foi construído em 2013 como parte do Centro Cultural Helensvale. A
biblioteca tem uma área total de 2.598m2. Incorpora também um
Laboratório de Mídia Digital no nível inferior do prédio comunitário
multifuncional, que tem um acesso separado à biblioteca principal.
Impressão 3D.
Construir ideia; Saúde e Bem-estar; Conquista educacional.
Impressora 3D, matéria prima (filamento de plástico, resina líquida etc),
tesoura/estilete, software, orientação.
Prospecção das necessidades da comunidade na área de prototipagem
3D/propor
atividade
de
construção
de
objetos,
identificar
objetivos/motivações e fornecer metodologias, oferecer programa de
curadoria, levantar recursos materiais e humanos necessários,
estabelecer parcerias, documentar as etapas, processos e produtos,
avaliar o projeto e disseminar os resultados.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND. 2015, p. 32 (tradução
nossa).

No quadro 15, na atividade de prototipação com impressora 3D, destacam-se
o “ganho educacional”, a “construção de ideia” e, de modo inusitado, o critério “saúde
e bem-estar”. Esse fator, que a priori não seria relacionado à atividade, remete o
relaxamento, entretenimento e lazer, a autoexpressão e a saúde emocional aos
projetos de impressão 3D, que em Burke (2014, p. 37-46) está muito ligada ao aspecto
de acesso à tecnologia.
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Quadro 16 - Avaliação de critérios de impacto, planejamento e recursos (Roma Library)

Tópico
Perfil

Descrição
O Serviço Regional de Bibliotecas de Maranoa possui sete bibliotecas que
atendem a uma população de 20.921 pessoas. O município de Roma, com
uma população estimada de 7.561, possui a maior biblioteca. A Biblioteca
Roma divide instalação com as Comunidades de Instalações Artísticas,
que inclui uma série de estúdios de arte e uma galeria. Esta localização
ajudou na criação de um ambiente coeso e colaborativo entre os artistas
da comunidade e a biblioteca.

Atividade/
Serviço

Workshop para colorir livros.

Critérios

Participação cultural; Saúde e bem-estar; Conquista educacional.

Recursos para Lápis/canetinhas/giz/tintas/pincel, mobiliário adequado, livros, orientação.
a atividade
Projeto
da Prospecção das necessidades da comunidade na área de artes/lazer,
propor atividades/exposições, levantar recursos materiais e humanos
biblioteca
necessários, estabelecer parcerias/cooperações com pessoas ou
organizações, identificar e incentivar mentores, planejar circuito de
motivação, engajando os participantes em sua execução, documentar as
etapas, processos e produtos, avaliar o projeto e disseminar os resultados.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em STATE LIBRARY OF QUEENSLAND, 2015, p. 31 (tradução
nossa).

A atividade de colorir, além de sublinhar os critérios “ganho educacional” e
“saúde e bem-estar”, também destaca a “participação cultural”, como vemos no
quadro 16. O modo como essa atividade se dá, em formato de workshops que
favorecem o caráter coletivo da atividade, converge para essa abordagem da
atividade, o que sugere que a maneira como elas ocorrem podem favorecer
determinados critérios. Ou seja, é possível desenvolver valores sociais mesmo em
atividades entendidas como tecnológicas, por meio de abordagem adequada. O relevo
aos impactos sociais de makerspaces de bibliotecas, além de representar fator de
transformação social presente no Critical Making, dá resposta a proposta da NB de
Lankes, de bibliotecas cuja gestão use resultados para continuamente melhorar os
processos (LANKES, 2011, p. 208). Como resultado da análise das atividades dos
makerspaces de bibliotecas, e seus valores, e conclusões dos capítulos 5 e 6,
apresentamos o objetivo geral do TCC na seção a seguir.
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7.3 Diretrizes para o funcionamento de makerspaces de bibliotecas
Resumem-se as conclusões quanto aos princípios do MM, de makerspaces em
bibliotecas e da NB, por meio de 30 diretrizes norteadoras do funcionamento de
espaços de criação em três eixos, expressos no quadro 17: práticas integradas e
participativas de gestão de bibliotecas, valores do MM e recursos para a construção
do conhecimento, que se interseccionam e são englobadas pelas necessidades da
comunidade, convergindo para a criação dos usuários.
Quadro 17 - Diretrizes para o funcionamento de makerspaces em bibliotecas por eixos

Eixos
Práticas
integradas e
participativas
de gestão de
bibliotecas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Recursos para
a Construção
do
Conhecimento

●
●
●

Diretrizes de funcionamento
Permitir maior abertura para que a comunidade participe, de fato,
das rotinas, serviços e produtos da biblioteca;
Alinhar atividades criativas oferecidas/solicidadas com as
necessidades da comunidade, a tipologia da biblioteca, o perfil do
usuário e recursos disponíveis para os usuários;
Criar um sistema integrado no qual a produção dos usuários e as
atividades maker façam parte da rotina e dos serviços da
biblioteca;
Gerir a biblioteca como espaços de aprendizagem e criação de
conhecimento;
Desenvolver diretrizes para medir o impacto social da biblioteca;
Preparar o bibliotecário e a equipe da biblioteca para o trabalho
de coordenação de grupos multidisciplinares, parcerias e
contribuições;
Planejar ambientes para fomentar a participação, a
experimentação, a descoberta e a criação;
Divulgar conceitos básicos de estruturas, construção, processos
e metodologias;
Coletar conhecimentos e práticas bem-sucedidas;
Desenvolver mecanismos sustentáveis para coletar recursos
financeiros, a fim de dar suporte às atividades e eventos;
Desenvolver, nas equipes, as habilidades e experiências que as
ajudarão a apoiar atividades criativas e a avaliá-las, por meio de
treinamentos e capacitações;
Monitorar tendências e planejamento estratégico para práticas
criativas em bibliotecas;
Implantar pesquisas de saída para gerar dados sobre o
envolvimento dos usuários com práticas criativas em bibliotecas,
para a melhoria contínua das atividades da biblioteca.
Usar a organização e a estrutura da biblioteca para vincular
explicitamente as necessidades da comunidade, de forma
apropriadas, às atividades criativas do makerspace;
Ter espaços flexíveis que possam ser adaptados para diferentes
necessidades;
A equipe da biblioteca deve estar ciente da gama de possíveis
atividades, inclusive em termos de recursos e capacitações
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●
●
●
●
●
Valores do
Movimento
Maker

●
●
●
●
●
●
●
●
●

necessárias;
Dedicar alguém na biblioteca para dar atenção ao interesse na
comunidade e dar resposta a ele, em termos de atividades maker;
Utilizar os recursos financeiros para adquirir equipamentos e
suprimentos e para aumentar o espaço disponível, o tempo dos
recursos humanos e o interesse da comunidade;
Oferecer acesso a ferramentas, equipamentos e/ou materiais,
inclusive orientação de uso;
Desenvolver parcerias com especialistas e/ou instrutores para
oferecerem orientações e capacitações;
Atentar-se a critérios de segurança nas atividades e pré-requisitos
de infraestrutura necessários a sua realização.
Cooperar para o empoderamento tecnológico;
Fomentar a inovação experimental;
Ajudar o empreendedorismo;
Integrar o pensamento crítico e a transformação social às práticas
do makerspace;
Valorizar tecnologias baseadas em código e hardware abertos,
copyleft e modelos wiki;
Dar suporte ao fazer amador e prazeroso (concreto ou digital);
Promover a aprendizagem ativa,
Incentivar o compartilhamento e a colaboração,
Favorecer a interdisciplinaridade.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em DOUGHERTY (2012), LANKES (2011), BURKE (2014) e
STATE LIBRARY OF QUEENSLAND (2015).

O quadro também pode ser descrito em forma de diagrama, como na figura 21,
a seguir.
Figura 22 - Modelo gráfico para o funcionamento de makerspaces de bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Observa-se, pelo diagrama, que as três áreas (eixos) que compõem
funcionamento de makerspaces de bibliotecas, identificados no levantamento
bibliográfico e levantamento de dados, estão interconectadas, ou seja, interrelacionam-se.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmar que o objetivo geral do trabalho foi alcançado, com a
identificação e compilação de lista de 30 diretrizes, organizadas em três eixos,
selecionados por meio de levantamento bibliográfico e análise de dados, que
contemplam as áreas envolvidas no funcionamento de makerspaces de bibliotecas.
A conjectura inicial, que supunha atividades maker nas bibliotecas como
projetos efêmeros, sem valores relacionados ao MM e desprovidos de técnicas
específicas da Biblioteconomia, foi parcialmente observada, pois aspectos do
fenômeno apontam tendência às atividades maker em bibliotecas serem encaradas
como complemento de formação educacional, na atualidade, com ênfase em
atividades de alta tecnologia, com aplicação irregular de procedimentos técnicos
biblioteconômicos. A conclusão provisória é de que as unidades de informação
presentes no estudo estruturaram-se relativamente bem, ao integrar os makerspaces
às suas organizações, em sua maioria públicas. Esse perfil de bibliotecas mostrou-se,
de fato, mais adaptado para receber espaços de criação e seguir os pressupostos do
Movimento Maker, devido a sua natureza plural e objetivos democráticos. As
bibliotecas escolares adotaram mais o lema “mão na massa”, relacionado à
metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos, do que introduziram
questionamentos filosóficos advindos do Critical Making.
No Brasil, as bibliotecas de apoio a instituições de ensino (escolares e
acadêmicas) ofereceriam oportunidades à instalação de makerspaces, principalmente
pelo suporte que os profissionais de Biblioteconomia podem apresentar à
aprendizagem. Ainda que as escolas e universidades públicas, em geral, não
possuam recursos financeiros e humanos suficientes para a gestão de espaços de
criação como ela se dá na atualidade (extremamente dependente de verbas da
instituição mantenedora e carente de parceiros externos para colaborar em projetos),
é possível vislumbrar, com o suporte de parcerias da iniciativa privada, saídas para a
questão de gastos com equipamentos, materiais e da demanda por pessoas para
coordenar atividades.
Contextualizar o Movimento Maker, mais do que um levantamento histórico
sobre tecnologias e técnicas de trabalho (como a prototipagem 3D), exige um estudo
embasado sobre organizações sociais alternativas, como os makerspaces, que se
fundamentam na colaboração, e sobre novos modos de vida, que ressignificam o
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consumo e a relação com o trabalho, por meio de atividades de criação. Em
consonância à perspectiva de que a habilidade técnica, manual ou digital não exclui o
questionamento sobre o sistema de valores vigentes na sociedade atual, o estudo
verificou que o Movimento Maker oferece parte da base filosófica para o trabalho dos
bibliotecários em makerspaces. A criação de parâmetros relacionados ao
desenvolvimento socioeconômico causado pelos espaços de criação de bibliotecas,
suscitados no trabalho, pedem estudos complementares. Essa transformação nas
comunidades, advinda das atividades maker, poderia ser fator de transformação da
realidade de algumas comunidades brasileiras, devido à carência de serviços de
assistência social observada no país, tornando as bibliotecas verdadeiras incubadoras
de projetos, solucionadoras de problemas, parceiras em programas da sociedade civil
etc; o que requereria capacitação dos profissionais de Biblioteconomia.
Após análise de dados, concluiu-se que o termo makerspace, em muitos
contextos na atualidade, tornou-se sinônimo para todos os tipos de espaço de criação,
e que, embora atividades com uso de computadores e equipamentos semi-industriais
(destacando-se impressoras 3D) sejam as mais comuns nos makerspaces de
bibliotecas, trabalhos manuais sem o uso de tecnologia eletroeletrônica também são
muito frequentes. No entanto, faltam dados sobre a quantidade de makers que
participam desses dois diferentes tipos de atividades, o que pediria estudo mais
detalhado sobre perfil de usuários desses locais.
Chega-se à conclusão paradoxal de que, se entendermos o atendimento às
necessidades criativas da comunidade como essência dos makerspaces, existe a
possibilidade de uma biblioteca inteira como espaço de criação, para servir a
demandas que extrapolem limites físicos do edifício ou salas das unidades de
informação.
A análise da Nova Biblioteconomia de David Lankes permitiu abrir novos
horizontes para a gestão das atividades de criação dentro de bibliotecas, fornecendo
parâmetros ideológico e instrumentais para o trabalho de bibliotecários ativos em
makerspaces, por basear-se nas necessidades dos usuários, mais especificamente
no que se refere à aprendizagem e criação de conhecimento, o que permite o foco
abrangente em serviços e produtos. Essa abordagem integrada da proposta de
Lankes prevê bibliotecas como plataformas que colaboram com recursos, os mais
variados, transformando a biblioteca em uma extensão da comunidade. A base
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teórico-metodológica da Nova Biblioteconomia, contudo, carece de fundamento
científico e técnico sólidos.
A confluência entre o Movimento Maker, que apontou a importância dos valores
ligados ao compartilhamento em espaços de criação, e a Nova Biblioteconomia, por
seus pressupostos teóricos que procuram abarcar a construção do conhecimento e a
aprendizagem, que apresentou ferramentas adequadas para o gerenciamento desses
locais, trouxe os pontos básicos para as diretrizes que norteiam as atividades em
makerspaces de bibliotecas.
Segundo entendimento nosso, baseado em estudo qualitativo e quantitativo
sobre atividades maker e critérios de impacto social, não existe correlação direta entre
o tipo de trabalho desenvolvido pelo usuário do espaço de criação e um tipo
determinado de impacto psicológico ou socioeconômico percebidos. Pede-se maior
aprofundamento para estabelecer se qualquer valor pode estar presente em qualquer
projeto em makerspaces de bibliotecas.
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ANEXO A - LISTA DE ATIVIDADES NA CATEGORIA OUTROS
Circuito Snap
Circuito Squishy
Biblioteca de ferramentas
Estampadora térmica de camiseta
Videoconferência (Skype)
Produção de vídeo
Equipamento de gravação de vídeo
Aquarela
Artesanato com fios de lã
Estante e equipamento de rede
Sismógrafo
Trabalhos com materiais recicláveis (para brinquedos e cenários) 1
Atividade com Scratch
Local para apresentação com pequeno palco
Papelaria (papel para origami, por exemplo)
Osciloscopio
Microscopio
Atividades com MaKey MaKey
Atividades com littleBits
LEGOs
Monitores grandes para acoplar aos laptops
Tricô e crochê
Ferramentas manuais
Estúdio de filmagem
Chroma key
e-Discovery kits (Kit de engenharia para crianças)
Produzir quadrinhos
Fazer bottons
Confecção de colares com contas
Extraído de: BURKE, 2014, p. 36 (tradução nossa).

1

Tradução para scrounge (nota do autor).
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ANEXO B - MANIFESTO DO MOVIMENTO MAKER
FAÇA
Fazer é fundamental para o que significa ser humano. Precisamos fazer, criar e nos
expressar para nos sentirmos inteiros. Há algo único em fazer coisas físicas. Essas
coisas são como pequenos pedaços de nós e parecem incorporar porções de nossas
almas.
COMPARTILHE
Compartilhar com os outros o que você fez e o que você sabe sobre o fazer é o método
pelo qual o sentimento de totalidade do realizador é alcançado. Você não pode fazer
e não compartilhar.
DÊ
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 dar a alguém um pequeno pedaço de si mesmo. Essas coisas são muitas vezes
os itens mais estimados que possuímos.
APRENDA
Você deve aprender a fazer. Você deve sempre procurar aprender mais sobre sua
criação. Você pode se tornar um artesão ou mestre artesão, mas ainda aprenderá,
desejará aprender e se esforçará para aprender novas técnicas, materiais e
processos. Construir um caminho de aprendizagem ao longo da vida garante uma vida
rica e recompensadora e, mais importante, permite que alguém compartilhe.
EQUIPE-SE 1
Você deve ter acesso às ferramentas certas para o projeto em questão. Invista e
desenvolva o acesso local às ferramentas necessárias para fazer o que você deseja
fazer. As ferramentas de fabricação nunca foram tão baratas, fáceis de usar ou mais
poderosas.
BRINQUE
Seja brincalhão no seu fazer e você ficará surpreso, animado e orgulhoso do que você
vai descobrir.
PARTICIPE
Junte-se ao Movimento Maker e sensibilise as pessoas ao seu redor que estão
descobrindo a alegria de fazer. Realize seminários, festas, eventos, dias de
fabricação, feiras, exposições, aulas e jantares com e para os outros makers da sua

1

Tradução para “tool up” (nota do autor).
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comunidade.
APOIE
Isso é um movimento, e requer apoio emocional, intelectual, financeiro, político e
institucional. A melhor esperança para melhorar o mundo somos nós, e somos nós os
responsáveis por fazer um futuro melhor.

MUDE
Abrace a mudança que ocorrerá naturalmente enquanto você passa pela sua jornada
como maker. Uma vez que fazer é fundamental para o que significa ser humano, você
se tornará uma versão mais completa de você, de acordo com o modo como você faz.
Com o espírito do fazer, sugiro fortemente que você tome este manifesto, faça
mudanças nele e torne-o seu. Essa é a questão que envolve o fazer (HATCH, 2014,
p. 1-2, tradução nossa).
Fonte: HATCH, 2014, p.1-2 (tradução nossa).
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ANEXO C - CARTA DE PRINCÍPIOS DO FAB LAB
Missão: os Fab Labs pertencem a uma rede global de laboratórios locais, oferecendo
as condições ideais para fomentar o espírito de inovação e criatividade, ao
disponibilizar o acesso a ferramentas de fabricação digital.

Acesso: o Fab Lab pode ser utilizado para criar praticamente qualquer coisa (desde
que não haja intenção de ferir alguém); cada um deve aprender fazendo por si,
partilhando o mesmo espaço com outros projetos e outros usuários.

Aprendizagem: o processo de aprendizagem no Fab Lab baseia-se na realização de
projetos e na troca de experiências; neste contexto de partilha cada um deve contribuir
com documentação e tutoriais.

Responsabilidade: as pessoas são responsáveis por:
Segurança: saber trabalhar sem colocar em risco pessoas ou equipamentos;

Limpeza: deixar o laboratório mais limpo do que estava;

Operações: cooperar com operações de manutenção e de reparação, reportando
qualquer necessidade detectada a nível de ferramentas, consumíveis e incidentes.

Confidencialidade: os projetos e processos desenvolvidos nos Fab Labs deverão ser
disponibilizados à comunidade alertando-os, sempre que desejado, sobre a proteção
de sua propriedade intelectual.

Negócio: podem ser criadas atividades comerciais a partir do Fab Lab, mas não devem
entrar em conflito com o livre acesso deste. Essas atividades devem crescer para além
do Fab Lab e espera-se que os inventores e rede de Fab Labs, que contribuíram para
o seu sucesso, se beneficiem com isso.

Fonte: FAB FOUNDATION, s.d., n.p. (tradução nossa).
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ANEXO D - MANIFESTO DOS REPARADORES
1 - Se estiver quebrado, conserte!
Todos os dias, a solução prática de problemas é uma bela forma de criatividade e um
pouco subversiva.
2 - Se não estiver quebrado, melhore-o.
Um pequeno ajuste pode transformar como algo funciona nos próximos anos.
3 - E se não existir, faça isso.
Todos são inerentemente criativos - mesmo que não pensemos que somos.
4 - Dê ao seu material uma vida mais longa.
Em um mundo cheio de desperdício, cada reparo conta.
5 - Descartar é uma escolha.
Quando dobramos a vida das nossas coisas, reduzimos pela metade o que vai para o
aterro.
6 - Resista às tendências e atualizações desnecessárias.
O reparo nos liberta da tirania do novo.
7 - Abrace as coisas que já temos.
Vamos usar nossa imaginação para mantê-las, usá-las, amá-las, consertá-las.
8 - Uma coisa que foi consertada é uma coisa linda.
Cada conserto conta uma história.
9 - Nutra a curiosidade.
Tudo pode ser aprendido fazendo.
10 - Compartilhe suas ideias.
Com cada conserto nós construímos um movimento global pela mudança positiva.
Consertar é bom.
É bom para nós e é bom para o planeta. Então, vamos fazer disso um modo de vida.

Fonte: SUGRU, s.d., n.p. (tradução nossa).

