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1 Introdução 

 
O Makerspace é um espaço que oferta acesso a diferentes tipos de 
equipamentos “geralmente inclui uma impressora 3-D, mídia digital e software de 
fabricação, ferramentas para soldagem, marcenaria e solda, suprimentos 
tradicionais de artes e artesanato e outros eletrônicos.” (FISHER, 2012, p.1). 

 

Segundo Fisher (2012) os Makerspaces em bibliotecas universitárias 
proporcionam aos estudantes o acesso a materiais, ferramentas e tecnologias 
que auxiliam o desenvolvimento de habilidades e competências que podem levar 
os estudantes a ter oportunidades voltadas para o empreendedorismo. 

 

 

 

 



1 Introdução 

  

Objetivo da pesquisa:  

Analisar a proposição da criação dos Makerspaces como 
possibilidade de inovação para as bibliotecas universitárias. 

 

 

 



2 Movimento Maker  
 
O movimento Maker incentiva a criatividade e possibilita que as pessoas 
desenvolvam atividades e criem projetos de maneira independente ou 
colaborativa.  

 



   2 Possibilidades de um Makerspace em Bibliotecas Universitárias 
 

 

 

  

Burke (2015)  Makerspace em Bibliotecas Universitárias pode proporcionar 

aos usuários: 

• Aprendizagem prática: os alunos podem construir objetos, aprender e 

praticar habilidades criativas com várias tecnologias e mídias; 

• Trabalho colaborativo: possibilita, aprender habilidades valiosas de 

participação em grupo e se beneficiando das contribuições e percepções de 

outras pessoas; 

• Aprendizagem autodirigida: os alunos podem usar os materiais no 

Makerspace para acompanhar as perguntas ou explorar e revisar conceitos 

em seu próprio ritmo; 

• Educação STEM: A educação STEM (do inglês Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) se concentra no nível introdutório e na 

conscientização dos campos e ocupações em Ciência, Tecnologia, Engenharia 

e Matemática; 



Burke (2015)  Makerspace em Bibliotecas Universitárias 

pode proporcionar aos usuários: 

• Prototipagem: possibilidade de criar modelos de produtos, 

projetar, e em seguida, testar, alterar e aprimorar 

rapidamente seus protótipos usando ferramentas no espaço 

do fabricante; 

• Ajustes: os alunos podem explorar como os dispositivos 

ou objetos funcionam e se aprofundar na solução deles ou 

na criação de novas variações; 

• Cultura aberta: aprender como a cultura Maker depende 

da livre troca de ideias e informações. 

 

   2 Possibilidades de um Makerspace em Bibliotecas Universitárias 
 

 

 

  



3 Método da pesquisa 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Quanto aos objetivos:  

pesquisa exploratória e descritiva 

Quanto aos procedimentos:  

Levantamento bibliográfico usando as bases de dados: Library, Information 

Science & Technology Abstracts (LISTA), DOAJ Directory of Open Access 

Journals, SAGE Premier 2007 e Emerald Journals com Texto Completo no 

período de 2012 a 2021. 

Quanto à abordagem: 

pesquisa quanti e qualitativa 

Buscou analisar a proposição da criação desses espaços como possibilidade de 

inovação para as bibliotecas universitárias; 



4 Resultados e discussão 
 
• A pesquisa ocorreu no período de 23 de junho a 01 de julho no Portal de Periódicos 

da Capes artigos que abordassem a temática dos Makerspaces em bibliotecas 
envolvendo a tipologia das bibliotecas universitárias. Foram recuperados 84 
resultados para os termos “Makerspaces” e “Academic Libraries". 
 

 



4 Resultados e discussão 
 

 

 

 

Título Autor(es) - Língua Ano 

Let Us Make: Interrogating Personnel’s Perception towards Makerspace in a Nigerian 

University Library. 

IGBINOVIA, Magnus Osahon; ALEX-

NMECHA, Juliet C. (INGLÊS) 

2021 

Library makerspaces in China: A comparison of public, academic, and school libraries. CAO, Fenfang; WU, Shuheng; STVILIA, 

Besiki. 

(INGLÊS) 

2020 

Retrospective analysis of a sustainable 3D printing service in an academic library. BOSSART, Jean Louise; GONZALEZ, Sara 

Russel; BHARTI, Neelam. (INGLÊS) 

2019 

Current Trends and Goals in the Development of Makerspaces at New England 

College and Research Libraries. 

DAVIS, Anne Marie Lynn. (INGLÊS) 2018 

One size does not fit all: Maintaining relevancy in the modern makerspace movement. MATHUEWS, Katy; HARPER, Daniel. 

(INGLÊS) 

2018 

Supporting 3D modeling in the academic library. RADNIECKI, Tara.  (INGLÊS) 2017 

Makerspaces: a beneficial new service for academic libraries? CURRY, Robert. (INGLÊS) 2017 

Academic library innovation through 3D printing services. LETNIKOVA, Galina; XU, Na. (INGLÊS) 2017 

Quadro 1. Resultado da Busca Termo “Makerspaces” e “Academic Libraries" 



4 Resultados e discussão 

 
 

 

 

 

Quadro 2. Resultado da Busca Termos “Makerspaces” e “Biblioteca” seleção de trabalhos em português. 

Título Autor(es) Ano 

A Biblioteca no Contexto da Cultura Maker: Tendências e Possibilidades em 

Bibliotecas Universitárias. 

CABRAL, Viviane de Holanda. 2021 

Bibliotecas como makerspace: oportunidades de implementação a partir de 

um caso prático 

SANTOS, Rocelle Gil;  CÂNDIDO, 

Ana Clara. 

2019 

A biblioteca do futuro: um olhar em direção ao presente JESUS, Deise Lourenço de; 

CUNHA, Murilo Bastos da. 

2019 

Entre técnica e reflexão: um estudo da função social das bibliotecas 

públicas a partir da Teoria Crítica. 

MELLO, Mariana Rodrigues 

Gomes de; MARTÍNEZ-ÁVILA, 

Daniel ; ARAUJO, Leda Maria. 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim. 

2020 

A Biblioteca Pública como ambiente de aprendizagem: casos de 

makerspaces, learning commons e co-working 

MOYSES, Manoela Ferraz ; 

MONT'ALVÃO, Claudia Renata ; 

ZATTAR, Marianna 

2019 



5 Considerações finais 

Os Makerspaces surgem no contexto das bibliotecas para auxiliar que esses 
espaços realizem uma mudança na sua forma de atuação.  

Assim, os Makerspaces são inseridos no contexto das bibliotecas universitárias, 
devido às possibilidades educacionais que eles permitem. 

Os frequentadores têm a oportunidade de ter um aprendizado prático e podem 
desenvolver projetos através das ferramentas e tecnologias que esses espaços 
possuem. 
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