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Resumo
Desenvolvido entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, o presente
trabalho de graduação propõe um conjunto de atividades de baixo custo que se utiliza de tecnologia e
robótica para alunos do 2ª ao 7ª ano escolar na rede pública de ensino.
A partir de artigos e pesquisas recentes sobre a utilização da tecnologia no desenvolvimento
infantil e o estudo interacionista de Piaget, o experimento proposto busca desenvolver nos alunos as
habilidades lúdicas e cognitivas, incentivando o processo ativo de aprendizagem e descoberta.
São analisados também os projetos educacionais já existentes, assim como os brinquedos vendidos
no mercado que possuem a proposta STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math).
O caderno foi estruturado em oito capítulos: introdução, contextualização, estudo da psicologia
infantil, referências projetuais, experimento projetual, considerações finais e bibliografia.
Palavras-chave: brinquedo, criança, design, pedagogia.

Abstract
Developed between the second semester of 2019 and the first semester of 2020, this
undergraduate work proposes a set of educational activities at a low cost, using technology
and robotics, for elementary school students (1st to 5th grade) of the public education system.
Starting from recent articles and researches about the application of technology in children’s
development and the interactionist study of Piaget in psychology, the experiment seeks to develop
the students playful and cognitive habilities, encouraging the active process of learning and discovery.
Existing educational projects were also analyzed, as well as toys sold on the
market that have the STEAM proposal (Science, Technology, Engineering, Arts and Math).
This work was structured in eight chapters: introduction, contextualization, study of
children psychology, design references, design experiment, final considerations and bibliography.
Keywords: toy, child, design, pedagogy.
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1. Introdução
1.1 Objetivo
O presente trabalho de graduação propõe a construção de um conjunto de atividades educacionais
fazendo o uso de tecnologia e voltado para crianças da rede pública de ensino, mais especificamente, do
nível Fundamental I. Essa proposta visa o desenvolvimento da capacidade lúdica e cognitiva dos alunos,
através da montagem de seus próprios projetos, utilizando-se de peças modulares e componentes
eletrônicos, com o auxílio das tecnologias contemporâneas de fabricação digital.
Utilizando como base os estudos sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento infantil,
análises da distribuição e acesso das ferramentas digitais pelo mundo e as aplicações das ferramentas
de fabricação digital nos mais diversos centros de ensino, intenta-se promover uma integração entre a
rede pública de ensino e a rede de FabLabs livres, fazendo com que a tecnologia seja uma ferramenta de
ensino dentro da grade curricular da educação.
Através dos estudos interacionistas sobre a psicologia infantil de Jean William Fritz Piaget e Lev
Semyonovich Vygotsky, propõe-se a faixa etária ideal para a utilização dessas ferramentas tecnológicas
dentro da rede de ensino, visando desenvolver a capacidade lúdica e cognitiva de forma coletiva nos
indivíduos.
Outro ponto que será estudado são as referências de sistemas educacionais praticados e os
brinquedos de mercado que apresentam a proposta de tecnologia e robótica dentro de seus projetos. A
partir da investigação dessas propostas, pretende-se examinar quais desses projetos são mais eficientes
e interessantes para serem praticados como metodologia de ensino.

1.2 Motivação
- Incentivar o amplo acesso a ferramentas digitais, fazendo com que os programas educacionais de
tecnologia e robótica possam ser acessados por todas as crianças;
- Propor uma parceria entre a rede pública de ensino e os FabLabs (principalmente entre a rede pública de
São Paulo e o FabLab Livre SP), fazendo com que esses laboratórios sejam centros livres de aprendizado
em tecnologia;
- Incentivar o ensino através de atividades lúdicas que promovam a comunicação entre as crianças,
docentes e a comunidade.
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2. Contextualização
2.1 A influência da tecnologia no desenvolvimento infantil
Nos dias atuais, o contato das crianças com os dispositivos eletrônicos tende a ser muito precoce
pois basta observarmos uma reunião de família para encontrarmos crianças a partir de um ano com esses
aparelhos em mãos. Diante desse cenário, muitas dessas crianças irão crescer em um ambiente rodeado
por tablets, celulares, televisões e computadores sem ao menos entender como essas tecnologias
funcionam e para que podem ser utilizadas.
A tecnologia aos poucos se torna um uso excessivo, principalmente na adolescência e podendo
acarretar em diversos problemas de saúde como a obesidade, distúrbios psicológicos e atraso no
desenvolvimento cognitivo e social. De acordo com PREVITALE (2006) “as crianças do período moderno
não expressam publicamente seus sentimentos, aflições e desejos por meio do mundo real, com isso,
isolam-se dentro de seus domicílios, já que, a tecnologia satisfaz suas necessidades.”
Brincadeiras tradicionais não são mais conhecidas e praticadas, muito em decorrência da falta de
espaços públicos e também da não implementação dessas atividades em meio escolar e, portanto, a
interação entre crianças diminuiu drasticamente no decorrer dos últimos anos. PAIVA e COSTA (2015)
colocam que:
A utilização da tecnologia de forma indiscriminada pelas crianças, provoca o desequilíbrio físico e
psicológico e com isso, potencializa o isolamento social através do sedentarismo, característica
essa que é predominante na adesão à plataforma virtual, nesse sentido, esse fenômeno causa o
embotamento afetivo, despersonalização, ansiedade e depressão, impedindo o pleno desenvolvimento
e amadurecimento afetivo, físico, cognitivo e social das crianças. PAIVA e COSTA (2015)

2.2 O uso da tecnologia da informação na comunicação e no aprendizado infantil
Crianças e adolescentes do século XXI nasceram imersas no mundo da tecnologia digital, em que
as telas dos seus celulares e tablets, com milhares de aplicativos e páginas da internet regidas pelo Big
Data (conjunto de dados digitais estruturados e não estruturados, gerados a todo momento por diversas
plataformas e empresas), irão definir a forma como elas aprendem, brincam e interagem. Apesar dos
impactos negativos que esses dispositivos causam, o uso de forma correta e instruída por educadores
apresenta bons resultados no desenvolvimento do raciocínio lógico, enriquecimento da linguagem e
descoberta de novos assuntos. Com isso, a relação entre as crianças e seus educadores é fundamental,
como colocado por VIVIAN (2012):
[...] podemos destacar os valores que se passam de pais para filhos, onde o afeto e a identidade
são os alicerces para a busca de uma construção de caráter e comportamento, refletidos pelas
atitudes coerentes vindas da família. Desenvolvendo este poder de suporte, a família se estrutura
basicamente de aprendizagem, afeto, atenção e diálogo. VIVIAN (2012)
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Vale salientar que o papel de educador não cabe só aos pais, mas também, a professores ou
quaisquer outros tutores adultos que venham a zelar pela educação do indivíduo. Por isso é extremamente
importante a forma pela qual a tecnologia é utilizada também nas salas de aula, como KENSKI (2007)
destaca:
Para que as TICs (Tecnologias da informação e comunicação) possam trazer alterações no processo
educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso
significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder
garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é
preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. KENSKI (2007)

2.3 Profissionais do Vale do Silício criam seus filhos longe das telas pretas
Uma matéria publicada no jornal online El País em 12 de Abril de 2019, redigida por Pablo Guimón
com o título de “Os gurus digitais criam os filhos sem tela” nos posiciona no contexto dos profissionais
do Vale do Silício que matriculam seus filhos em escolas de mensalidades exorbitantes, para que os
mesmos não tenham contato com a tecnologia até os quatorze anos de idade. Enquanto muitas escolas
públicas na periferia dos Estados Unidos tentam introduzir a tecnologia da informação por meio de tablets
e computadores no cotidiano escolar, no Vale do Silício proliferam escolas onde qualquer dispositivo
eletrônico é proibido em contrato.
Portanto, os adultos criadores da tecnologia da informação digital que melhor entendem dela,
querem que seus filhos se afastem das mesmas. A matéria aponta que até mesmo os pioneiros Bill Gates
e Steve Jobs tinham o mesmo pensamento:
Os pioneiros tinham isso claro desde o início. Bill Gates, criador da Microsoft, limitou o tempo de
tela de seus filhos. “Não temos telefones na mesa quando estamos comendo e só lhes demos
celulares quando completaram 14 anos”, disse ele em 2017. “Em casa, limitamos o uso de
tecnologia para nossos filhos”, explicou Steve Jobs, criador da Apple, em uma entrevista ao The
New York Times em 2010, na qual disse que proibia os filhos de usarem o recém-criado iPad. “Na
escala entre doces e crack, isso está mais próximo do crack”, declarou Chris Anderson, ex-diretor da
revista Wired, bíblia da cultura digital, também ao The New York Times. GUIMÓN (2019)

Temos então duas realidades muito distintas e desiguais: pais e mães de baixa e média renda que
não possuem tempo e condições para colocar seus filhos em escolas como essas, não podendo controlar
o tempo de tela deles, como os engenheiros e psicólogos do mais alto escalão que produzem a tecnologia
para manter as outras crianças, que não as suas próprias, viciadas. Mesmo com algumas ferramentas para
controle de tempo de tela e conteúdo, vemos que ainda é difícil sanar os problemas que o acesso à rede
causa nos usuários, sendo uma questão amplamente discutida atualmente por educadores, pedagogos e
psicólogos infantis.
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Quando a tecnologia se generalizou, o problema é o contrário: as famílias com elevado poder aquisitivo
têm mais facilidade para impedir que seus filhos passem o dia na frente de celulares. Enquanto os
filhos das elites do Vale do Silício são criados entre lousas e brinquedos de madeira, os das classes
baixa e média crescem colados em telas.
Adolescentes de famílias de baixa renda, de acordo com um estudo da Common Sense Media,
gastam duas horas e 45 minutos por dia a mais nas telas do que aqueles de famílias de alta renda.
Outros estudos indicam que crianças brancas são significativamente menos expostas a telas do que
negras ou hispânicas. GUIMÓN (2019)

E essa questão vai além de retirar a tecnologia dos filhos nas escolas. Muitas babás que cuidam das
crianças dos empresários de mais alto escalão são obrigadas a assinar um contrato para a não utilização
de aparelhos eletrônicos no horário de trabalho. Isso é feito com a justificativa de que as crianças tenham
o menor contato possível com os aparelhos eletrônicos, mesmo que a liberdade dessas trabalhadoras seja
violada.

Imagem 1: plantas, móveis de madeira,
lápis e uma lousa se destacam na sala
de aula no colégio Waldorf of Peninsula
do Vale do Silício.
Fonte: El País
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2.4 Um novo indicador para a desigualdade social: o abismo digital
Segundo dados do Relatório Social Mundial de 2020 publicado pela Organização das Nações
Unidas, cerca de 54% da população mundial possui acesso à internet. Quando falamos dos países mais
pobres, esse número cai drasticamente para aproximadamente 19%.
Uso pessoal da internet a cada 100 mil habitantes, de 2001 a 2019*
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Nota: * Estimado
Fonte: ITU World Telecomunication / ICT Indicators database
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

Para a organização, é necessário realizar um trabalho maciço de implementação de novas políticas
nos países que estão atrás na corrida tecnológica, diminuindo a disparidade de oportunidades entre os
indivíduos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O relatório aponta entre os principais benefícios
da implementação da tecnologia: melhoria na qualidade da educação, acesso dos jovens a ferramentas
que solucionam os seus problemas, uma nova economia (geração de trabalho) e melhor atenção em caso
de emergências.
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Muitos programas têm sido implementados em territórios onde o acesso à rede de informação
digital é limitado, incentivando a modernização em sistemas de ensino, saúde e segurança. Um exemplo
é o aplicativo PEEK (Portable Eye Examination Kit) criado no Quênia que é utilizado por profissionais da
saúde na realização de exames oftalmológicos em regiões de difícil acesso no país. A tecnologia dos
smartphones vem sendo utilizada também para situações de emergência em países que estão em conflito
armado ou até como ferramenta de ensino em campos de refugiados, porém a falta de contexto da
tecnologia nesses países pode trazer ou agravar problemas já existentes. Inserir as TCIs com uma visão
individualista e capitalista, que não se relaciona com as questões socioculturais de um povo acaba criando
uma ideia de falsa emancipação por meio das tecnologias.

Imagem 2: utilização do
aplicativo PEEK para levar
atendimento médico em áreas
de difícil acesso.
Fonte: peekvision.org
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2.5 O acesso à tecnologia pelas crianças brasileiras
Um estudo preliminar realizado pela TIC Kids Online 2019, com o apoio da Unicef, aponta que
4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros não possuem acesso à internet, sendo uma exclusão
ainda maior dos jovens que vivem em área rural (25%) e das classes D e E (20%). A pesquisa, que ainda
está em fase de finalização, mede o uso das TIC (tecnologias da informação e comunicação) entre jovens
de 9 à 17 anos para investigar questões como perfil de uso da internet, atividades realizadas, redes
sociais, habilidades para o uso da plataforma, mediação, consumo, riscos e danos. Os dados que foram
divulgados preliminarmente pela Unicef causa grande impacto no momento em que o país passa por uma
pandemia, causada pelo vírus SARS-CoV 19, que fez com que cerca de 1,5 bilhão de estudantes em todo
o mundo ficassem fora das instituições de ensino, isolados em quarentena e assistindo aulas por meio
de plataformas virtuais. Essa medida extraordinária expôs o despreparo do ensino público brasileiro em
relação aos seus alunos mais necessitados e privando-os do direito básico da educação, não realizando
nenhuma medida que solucione essa questão a longo, médio ou curto prazo.

Imagem 3: alunos do Sertão Nordestino dependem
da merenda escolar para se alimentarem e, com
a pandemia de 2020, há jovens passando sede e
fome.
Fonte: amigosdobem.org
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A desigualdade é maior principalmente para os estudantes da rede pública. Um levantamento de dados
feito pelo IBGE em 2018 nos mostra o percentual de estudantes brasileiros que possuem dispositivos
com acesso à internet:
Acesso à internet pelos alunos da rede brasileira de ensino público e privado
Rede de Ensino

TV

Internet

Computador

Tablet

Celular

Pública

96,9%

78,7%

35,6%

9,1%

98,9%

Privada

99,0%

96,6%

75,2%

32,7%

99,3%

Brasil

97,2%

81,6%

43,3%

13,6%

99,0%

Fonte: IBGE 2018

Atualmente, diversos educadores apoiam a implementação maciça de novas tecnologias no currículo
do ensino fundamental e médio no país, utilizando os dispositivos como computadores e tablets dentro
e fora da sala de aula. Com isso, diversos programas de ensino estão surgindo e sendo implementados
em escolas que procuram novas soluções por meio da robótica, computação e programação. Métodos
como o ZOOM (Lego Education) e Nave à Vela que incentivam uma aprendizagem rotulada como “mão
na massa”, se utilizam desses novos conceitos e oferecem treinamento e materiais para as escolas que
compram os pacotes do Currículo de Cultura e Inovação (CCI). Em contraposição, temos a rede pública
em uma realidade diferente, onde aderir a projetos de ensinos caríssimos como esse está longe da
realidade. É necessário buscar uma solução simples, que possa ser construída junto com os alunos e
pedagogos para que as novas ferramentas digitais e tecnológicas possam agregar de forma positiva ao
currículo educacional.
Mesmo com um grande investimento em infraestrutura tecnológica nos centros de educação,
se não há uma integração e territorialização dessas novas ferramentas, elas deixam de fazer sentido no
contexto sociocultural. É essencial que a tecnologia seja inclusiva, de forma que o conteúdo dado em
sala de aula faça sentido com a realidade e singularidades de cada região e, para isso, os pedagogos
e educadores precisam receber treinamento adequado para a aplicação dessas ferramentas e elaborar
planos para a construção de um novo conteúdo de forma ativa na sociedade.

18
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2.6 Tecnologias de fabricação digital no contexto dos países periféricos
Com o surgimento de projetos educacionais que incentivam a criação de uma “cultura maker”
dentro dos espaços de ensino, é necessário entender o que é o movimento denominado “maker” e as
tecnologias utilizadas. Segundo FONSECA DE CAMPOS e DIAS (2018) a fabricação digital é definida
como:
[...] o conjunto de processos de manufatura, sejam eles aditivos, subtrativos ou conformativos,
gerados a partir de um modelo virtual feito em computador (Computer Aided Design – CAD –ou Desenho Assistido por Computador), no qual estão contidos os parâmetros pertinentes à sua produção
ou materialização assistida por computador (Computer Aided Manufacturing – CAM –ou Manufatura
Assistida por Computador). Concluída a etapa de projeto ou modelagem paramétrica, o programa
computacional gera uma sequência de instruções numéricas, o G-Code,2 que vai comandar um
equipamento controlado por computador (Controle Numérico Computadorizado– CNC) de maneira a
que ele execute todas as diferentes tarefas necessárias para a fabricação de um determinado objeto. FONSECA DE CAMPOS e DIAS (2018)

O Movimento Maker é explicado por alguns autores como uma evolução do Do It Yourself , cenário
cultural que favorece o surgimento desse movimento em conjunto com a recessão econômica entre o
anos 2005 e 2007, impondo novas formas de trabalho. Neil Gershenfeld, professor do Massachusetts
Institute of Technology, é um dos principais nomes desse movimento e criador do modelo FabLab,
laboratórios de fabricação digital que são difundidos em escala global com a premissa de que você pode
criar qualquer coisa que imaginar.
Porém, como o crescimento desse pensamento, podemos notar que não existe preocupação
com contextos sociais, políticos e culturais que podem ser afetados de maneira significativa com a
implementação dessas novas tecnologias. O que vemos é um crescimento das condições precárias do
trabalho informal e da negação da cultura local. Isso pode ser observado nas condições geradas por
aplicativos de smartphones como o Uber e o Ifood que cunharam o termo ”Uberização” do trabalho,
prometendo uma forma mais flexível por demanda que esconde condições extremamente precárias para
seus trabalhadores, utilizando-se de recursos de gamificação nos aplicativos (engajando os funcionários
a trabalhar cada vez mais para atingir os objetivos) e pagando um valor muito abaixo do normal.
Já na questão dos espaços Makers nos países periféricos, uma das promessas é recolocar
o trabalhador no mercado de forma autônoma mas, na verdade, isso só gera um vínculo maior de
dependência da nossa sociedade com os países centrais, dando continuidade ao ideário neoliberal, como
é pontuado por FONSECA DE CAMPOS e DIAS (2018):
O empreendedorismo individualista, segundo essa visão, é uma engrenagem fundamental para o
funcionamento da economia neoliberal. Nos países periféricos, a fragmentação das relações sociais
inibe uma construção cultural mais autônoma e os vincula aos países centrais segundo uma lógica
de dependência. FONSECA DE CAMPOS e DIAS (2018)
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Portanto, é extremamente complicado introduzir uma “cultura maker” de caráter universal,
principalmente nos países periféricos, que prometa ser uma ferramenta tecnológica revolucionária sem
considerar aspectos políticos, sociais e culturais. É necessário buscar uma forma de aderi-las de uma
maneira que promovam autonomia social.

Imagem 4: paralisação dos motoboys de
aplicativos levantam pautas combatendo
o modelo precário de trabalho.
Fonte: JovemPam
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3. Estudo da psicologia infantil
Estudar o comportamento psicológico infantil é extremamente importante para definir a faixa etária
de estudo e realizar o projeto de maneira que atenda corretamente o grupo escolhido. Existem diversas
linhas de estudo do desenvolvimento psicológico infantil, cada qual com a sua maneira de elucidar as
mudanças de comportamento que ocorrem com o passar dos anos. Esses estudos contribuem para a
formação de bases sólidas na área de educação infantil. MORA (2006), em sua dissertação, cita quatro
principais vertentes deste estudo:
Teoria da Maturação - com sua base epistemológica e racionalista, todo o desenvolvimento e
características fundamentais do indivíduo já estão definidos em seus processos biológicos. Portanto,
para os defensores dessa teoria, há uma sequência “pré-programada” e ordenada pelos genes no
desenvolvimento do comportamento humano. Os principais estudiosos dessa vertente são: Arnold
Gesell, Francis Galton, Stanley Hall e Alfred Binet.
Teoria Comportamentalista - com base no empirismo, defende que todo desenvolvimento
humano vem da experiência. Estudando os estímulos e as respostas dadas por eles, o comportamento
pode ser manipulado e, por isso, pode sempre ser previsto. O estudo comportamental do ser humano
foi extremamente importante para firmar a Psicologia como uma ciência. Temos John Watson e Skinner
como os estudiosos dessa teoria.
Teoria Psicanalítica - esta teoria concentra-se no estudo emocional da criança. Ela concentra-se
em estudar a interação social e os conflitos do indivíduo durante o seu desenvolvimento. Erik Erikson e
Sigmund Freud são os estudiosos dessa vertente.
Teoria Interacionista - considera que a criança passa por diversos estágios para adquirir e construir
seu conhecimento, sendo que a criança possui um papel ativo em seu próprio desenvolvimento. Jean
Piaget e Lev Semenovich Vigotsky são seus principais representantes e suas bases de estudos teóricos
serão levados em consideração para o desenvolvimento deste trabalho.

3.1 Teoria interacionista de Piaget
Jean William Fritz Piaget foi o principal nome na área da pedagogia na segunda metade do século
XX. Biólogo, dedicou-se arduamente e de maneira científica à observação da aquisição do conhecimento
pelo ser humano, principalmente na infância. Esse estudo inicia o que é conhecido como epistemologia
genética, defendendo que o indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento ao longo de sua vida.
PIAGET (1970) coloca os quatro principais fatores para o desenvolvimento infantil: o fator
biológico, as experiências e exercícios, as interações sociais e equilibração das ações. Sua teoria diz que o
conhecimento do ser humano surge a partir da interação indivíduo-objeto, no qual está dividido em três
períodos propostos por ele:
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1º Período - Sensório-Motor (entre 0 a 2 anos)

Fase do desenvolvimento inicial dividida em seis estágios:
1º Estágio - Os reflexos (primeiro mês de vida): exercício dos primeiros sentidos da criança como
chorar, movimentação do corpo e da cabeça, movimento dos olhos, agarrar os objetos, sucção do alimento
e reação a ruídos.
2º Estágio - Primeiras adaptações adquiridas e reação circular primária (entre o primeiro e o
quarto mês): as percepções sensório-motoras começam a surgir e os reflexos evoluem. Surge então a
reação circular primária, classificada por FLAVELL (1988) como uma série de repetições de uma resposta
sensório-motora. Essa reação é apenas da criança com ela mesma.
3º Estágio - Reação circular secundária (entre o quarto e o oitavo mês): a criança começa a interagir
com o ambiente e as pessoas que estão em sua volta. A partir da reação circular secundária, a criança
começa a mostrar o desenvolvimento de uma semi-intenção, ou seja, ela irá fazer com que determinada
situação agradável para ela aconteça e se repita.
4º Estágio - Coordenação dos esquemas secundários (do oitavo mês ao primeiro ano de vida):
o ato intencional da criança se torna mais claro. Em vez de simplesmente repetir a mesma situação, a
criança consegue executar uma linha de ações para conseguir o seu objetivo como, por exemplo, arrastar
ou empurrar objetos para chegar em um determinado local. Começa a reproduzir palavras em sílabas
simples e a interagir com os adultos em suas brincadeiras.

Estudo da psicologia infantil - FabKit 23

5º Estágio - Reação circular terciária (do primeiro ano de vida ao 18º mês): o ato de repetição
da criança provoca variações graduais, suas ações vão sendo inseridas pouco a pouco. PIAGET (1970)
denomina essas ações como “experimentos para ver”.
A quinta fase, pelo contrário, cujo estudo abordamos agora, é predominantemente a fase da elaboração
do “objeto”.
Com efeito, é caracterizada pela constituição de novos esquemas devido não mais a simples reprodução
dos resultados fortuitos, mas a uma espécie de experimentação ou de busca da novidade como a
quinta fase reconhece-se pelo aparecimento de um tipo superior de coordenação dos esquemas: a
coordenação dirigida pela busca de novos “meios”. PIAGET(1970)

6º estágio - Invenção de novos meios através de combinações mentais (do 18º mês ao segundo
ano de vida): neste estágio a criança já é capaz de propor uma nova solução sem a necessidade de
vivenciar o esquema anterior, alcançando a resposta através de sensações internas e da exploração do
meio em que ela se situa. Tende a demonstrar desejo através de imitação ou gestos, se movimenta com
mais destreza, enriquece seu vocabulário e já possui um início de interesse social para interagir com
outras crianças.
2º período - Período das operações concretas (dos 2 aos 12 anos)
Um período bem amplo comparado ao anterior. É dividido em mais dois Sub-Períodos:
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Sub - Período Pré-Operacional (entre 2 e 7 anos): a partir desse estágio, a criança irá desenvolver
a coordenação cognitiva, o que significa que ela passa a ter um pensamento representativo da realidade.
Existem sete características básicas segundo FLAVELL (1988) que definem esse período:
- Egocentrismo: a criança pensa que tudo o que acontece ao seu redor tem relação com suas
vontades e ações. Não reconhece o ponto de vista do outro e não consegue justificar suas ideias.
- Centração e Descentração: nesse período a criança é incapaz de descentrar uma ideia, ou seja,
a partir de um problema ela só consegue analisar um aspecto por vez. Não entende a conservação de
quantidade, peso e volume.
- Estados e transformações: em um determinado acontecimento, a criança presta atenção em uma
ação por vez e não compreende como uma ação decorre em outra.
- Equilíbrio: há uma falta de equilíbrio entre acomodação e assimilação, ou seja, há dificuldade de
se acomodar a novos esquemas e assimila a partir de artifícios antigos de racionalidade.
- Ação: a criança não esquematiza e reorganiza os acontecimentos. Ao invés disso, ela imprime a
sequência de fatos em sua mente sendo um pensamento extremamente concreto.
- Irreversibilidade: a criança é incapaz de reverter uma ideia.
- Conceitos e raciocínio: tende a ligar um acontecimento ao outro, sobrepondo fatos.
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Sub - Período das Operações concretas (entre 7 e 12 anos): a partir desse momento a criança entra
em uma fase onde ela começa a trabalhar as estruturas lógicas mais gerais do pensamento. Consegue ter
noção de conservação em relação ao peso, quantidade, massa, volume, fatores espaciais e alfanuméricos.
A vivência social é mais intensa e complexa.
3º Período - Período das operações formais (a partir dos 12 anos)
Surge o pensamento livre, que trabalha com a dedução e a hipótese. Suas percepções não precisam
ser mais baseadas em objetos e pode imaginar o que poderia ser.
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3.2 Os tipos de brincadeira
Em uma pesquisa realizada por David Whitebread, professor doutor na área de psicologia e educação
da universidade de Cambridge, as brincadeiras realizadas pelas crianças ao longo de seu desenvolvimento
podem ser classificadas em cinco tipos, de acordo com os estudos psicológicos contemporâneos:
brincadeiras físicas, brincadeiras com objetos, brincadeiras simbólicas, brincadeiras de “faz-de-conta” e
brincadeiras (jogos) com regras. Essa divisão foi realizada com base no objetivo que cada uma delas tem
no desenvolvimento infantil, se apoiando nas questões físicas, intelectuais e socioemocionais.
Brincadeiras Físicas – pular, escalar, dançar, pular corda, andar de bicicleta e brincar de bola são
exemplos de brincadeiras que estimulam ativamente e que aparecem com maior frequência após o
segundo ano de vida, ocupando geralmente 20% de todo o comportamento infantil até os 5 anos de
idade. Esse tipo de brincadeira auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento
muscular e da resistência física. São consideradas brincadeiras físicas também as que exigem coordenação
motora fina como costurar, colorir, cortar e construir, auxiliando no desenvolvimento da concentração e da
persistência em realizar atividades.
Brincadeiras com Objetos – este tipo tem início a partir do momento em que a criança consegue
apertar os objetos e segurá-los, desenvolvendo o sentido sensório-motor, fazendo com que a criança
consiga diferenciar texturas e como cada material se comporta com a interação. O começo dessa interação
pode ser observado em torno dos 18 meses de idade, quando a criança começa a segurar, apertar,
morder e jogar objetos. As brincadeiras com objetos envolvem também os outros tipos de jogo em que
WHITEBREAD (2017) sempre reitera essas relações, como por exemplo, ao brincar de bola a criança
interage com aquele objeto e também se exercita; ao construir com blocos há sempre a criação também
de uma narrativa, ou seja, os tipos de brincadeira sempre se relacionam entre si.
Brincadeiras simbólicas – são as que envolvem os simbolismos utilizados pelos seres humanos
como a escrita, língua falada, leitura, números, música, comunicação visual e entre outros. Podemos notar
o desenvolvimento dessas brincadeiras a partir do momento em que a criança começa a emitir sons para
interagir com os adultos, evoluindo de maneira rápida e auxiliando na alfabetização, na comunicação, na
fonologia, no desenvolvimento de habilidades matemáticas e audiovisuais.
Brincadeiras de “faz-de-conta” – é a criação de narrativa, interpretando papeis sociais ou imaginários
que podem ser observados a partir do primeiro ano de idade, sendo o tipo mais comum na sociedade
contemporânea. Desenvolve habilidades de comunicação, amadurecimento social, físico, emocional e
intelectual.
Brincadeiras com regras – jogos como pega-pega, esconde-esconde, jogos esportivos e,
posteriormente, jogos de tabuleiro e de videogame são tipos de brincadeiras que auxiliam as crianças na
compreensão de regras e estimulam a interação social. Elas promovem a compreensão da importância
de saber partilhar, revezar e compreender os outros indivíduos, fazendo com que a criança compreenda o
mundo a sua volta.
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A brincadeira é considerada por muitos pedagogos e psicólogos infantis como uma das formas
mais ricas de desenvolvimento e é por meio dela que a criança amplia habilidades de interação social,
emocionais, cognitivas e intelectuais.
O projeto Território do Brincar produzido pelos educadores Renata Meirelles e David Reeks
realiza um trabalho interessante sobre a espontaneidade do brincar nas mais diversas comunidades
brasileiras. Foram visitadas comunidades indígenas, rurais e quilombolas, tanto no litoral quanto nas
grandes metrópoles, para registrar em suas mais diversas formas o brincar, sendo gerado posteriormente
um documentário com todos esses registros. Ao assistir o documentário, é interessante notar como as
brincadeiras tradicionais se repetem de maneira semelhante pelo território brasileiro, utilizando tanto os
brinquedos comprados em loja como os brinquedos feitos a partir de sucata e outros materiais. Esse projeto
de registro das brincadeiras continua em desenvolvimento e já gerou materiais como o documentário,
livros e séries infantis para TV. Atualmente a pesquisa está sendo realizada não só em território nacional
mas também além das fronteiras.

Imagem 5: trecho do documentário
Território do Brincar.
Fonte: territoriodobrincar.com.br
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4. Referências projetuais: estudos de caso
4.1. Projetos educacionais
4.1.1 Robótica com sucata - Débora Garofalo
Débora Garofalo é Assessora de Tecnologias da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo,
formada em Letras e Pedagogia com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp, cursando
Mestrado em Educação pela PUC SP. Com 14 anos de experiência na rede Pública de São Paulo (atuando
na Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II, Médio e em Educação para Jovens e Adultos e em salas
multidisciplinares), criou o projeto Robótica com Sucata, que utiliza material reciclável jogado nas ruas
como uma solução no projeto.

Imagem 6: alunos da EMEF
Almirante Ary Parreiras juntos à
professora Débora Garofalo.
Fonte: Global Teacher Prize
2019
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Partindo desse problema social trazido pelos estudantes em sala de aula, o projeto Robótica com
Sucata foi colocado em prática em 2014 em uma das escolas municipais de São Paulo (onde Débora
lecionava como professora de tecnologias). Utilizando-se da metodologia ativa de ensino, na qual os
alunos participam de todo o processo de desenvolvimento do trabalho, o projeto possibilitou que os
alunos atuassem de maneira diligente na comunidade em que residiam.
Em seu projeto, Débora defende o processo de educação criativa em que se, utilizando de métodos
pedagógicos concretos, estimula o aprendizado dos alunos aproximando-os das situações cotidianas,
estimulando e diminuindo as lacunas do aprendizado interdisciplinar e desenvolvendo as mais diversas
habilidades dos alunos.

Imagem 7: projeto desenvolvido
pelos alunos.
Fonte: Portal da secretaria de
educação de São Paulo 2018
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O processo de projeto Robótica com Sucata foi desenvolvido em 5 etapas descritas por Debora em sua
coluna do blog ECOA na UOL, para que outros educadores possam replicá-lo em sala de aula:
“Aulas públicas - Saídas pela comunidade com trajeto definido em sala de aula por cada turma e série com o objetivo de
sensibilizar a comunidade local sobre a questão do descarte do lixo e sustentabilidade 3R’s (reciclar, reutilizar e reduzir),
recolhendo, no percurso, o lixo eletrônico e materiais recicláveis.
Pesagem do material – No retorno à sala de aula, o material era lavado, pesado e separado para a utilização.
Pensamento computacional – idealização do trabalho por meio de mapas mentais e pesquisas com a programação realizada
no Scratch, software livre educativo e interativo, que funciona por blocos lógicos que dentro possuem a programação.
Robótica com sucata – Exercício de criatividade, inventividade, pesquisa e desenvolvimento do pensamento científico, com a
construção de protótipos com funcionalidades específicas dos anseios pessoais dos estudantes, unindo o lixo reciclável e o lixo
eletrônico. Entre os trabalhos realizados estão carros, aviões, barcos, robôs como Wall-e, casas, entre outros.
Compartilhando ideias – Exercício do protagonismo juvenil através da feira de tecnologias, um momento para os alunos
demonstrarem os seus trabalhos à comunidade e enfatizarem a importância da sustentabilidade.”

Imagem 8: cerca de
700 quilos de materiais
recicláveis foram recolhidos
e transformados em
protótipos pelos alunos.
Foto: Arquivo pessoal
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4.1.2 FabLat Kids
O projeto que nasceu em 2014 é uma iniciativa da rede latinoamericana de FabLabs (FabLat)
voltada para crianças, constituída de atividades de tecnologia e fabricação digital como uma ferramenta
educacional. Essas atividades visam promover de forma interdisciplinar e multicultural o desenvolvimento
infantil nas suas mais diversas camadas, compartilhando valores multiculturais e criando empoderamento
pessoal, mostrando como nossas ações podem atuar de maneira ativa na sociedade.
A equipe é formada por profissionais das mais diversas áreas como educadores, psicólogos,
engenheiros e designers, que através de reuniões pelas plataformas on-line, discutem sobre as questões
atuais e propõem ideias a serem desenvolvidas e aplicadas em oficinas, reuniões, festivais de tecnologia,
entre outros.
As atividades com as crianças são desenvolvidas em workshops online, onde a proposta é realizada
por dois ou mais grupos de diferentes países, para que as crianças possam desenvolver o projeto e
compartilhar as experiências simultaneamente. A importância de crianças das mais diversas culturas
desenvolverem o mesmo projeto é extremamente importante, pois assim as ferramentas tecnológicas
são territorializadas, ou seja, a identidade cultural é respeitada e está presente em toda a construção.

Imagem 9: Atividade
desenvolvida com massinha
plastilina para posteriormente
serem impressas em 3D.
FabLab de Monterrey,
México.
Foto: Instagram @fablat_kids

Referências projetuais: estudos de caso - FabKit 33

Alguns projetos desenvolvidos:
Emosilla - projeto premiado no global FabLab awards de 2015 criado por Ilaria La Manna, cofundadora da iniciativa FabLat Kids. A cadeira pré-fabricada e montada apenas com encaixes motivam as
crianças a expressarem e se sensibilizarem sobre os seus sentimentos. As peças são cortadas na máquina
CNC ou Laser utilizando o material MDF e tinta para personalização.
Por meio de etapas desenvolvidas através de dinâmicas com as crianças, Emosilla cria uma conexão
entre objeto e seu criador, desenvolvendo a compreensão de uma múltipla perspectiva cultural e dos
sentimentos individuais que são muito pouco trabalhados atualmente. Essa experimentação nos mostra
que as crianças podem construir seus próprios projetos de maneira extremamente criativa, sendo figuras
ativas em seu desenvolvimento.

Imagem 10: Emosilla em escala
1:1 no FabLab de Nagano, Japão.
Foto: Facebook - Emosilla
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Imagem 11: Emosillas prontas
para um evento no FabLab Veritas,
Costa Rica.
Foto: Facebook - Emosilla
Imagens 12 e 13: atividade
realizada pelo FabLab de Boston,
Estados Unidos.
Foto: Susan Klimczak
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FabLamp - criado por Alejandra Díaz de Léon, é uma luminária de peça plástica modular feita na
máquina à laser, com um circuito eletrônico simples com LED e pilhas, acionada com um clipe de metal.
Após a construção, as crianças personalizam suas luminárias com adesivos feitos pela cortadora de vinil.
Um projeto muito interessante que envolve conceitos de eletrônica simples, criando uma perspectiva
diferente a partir de seu funcionamento.

Imagem 14 : atividade realizada no
FabLab Maya, México.
Image 15 e 16: atividade realizada
no evento Innovaction Gym em
Monterrey, México.
Foto: Instagram @fablat_kids
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My Drawbot - criado pelo FabLab Véritas, o projeto envolve conceitos introdutórios de robótica,
utilizando um micro-controlador tipo Arduino Uno.
Conceitos de programação são atualmente utilizados em muitos métodos de ensino denominados
S.T.E.A.M. (Science, Tecnology, Engineering, Arts and Math). Introduzir a programação de uma forma
criativa para crianças a partir dos 8 anos auxilia no desenvolvimento do raciocínio sistemático para resolução
de problemas das mais diversas áreas do conhecimento.

Imagem 17:
DrawBots do
FabLab Veritas.
Foto: Instagram
@fablat_kids
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4.1.3 ScopaBits
Criado pelos designers Victor Ide Scopacasa e Erica Ide Scopacasa, o ScopaBits é um kit de baixo
custo para a realização de projetos criativos, com licença aberta. O projeto possui uma base para os
componentes eletrônicos, podendo ser cortados em qualquer material que seja um mal condutor de
corrente elétrica como madeira e papelão Holler. Os arquivos para o corte à laser desse material são
disponibilizados no site do projeto, assim como as embalagens, os manuais de utilização e sugestão de
atividades.

Imagem 18: embalagem e
componentes do Scopabits
.
Foto: scopabits.mystrikingly.com/
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Os componentes eletrônicos básicos utilizados para o kit são LEDs, motores DC de 1,5 a 3V,
“buzzers”, dimmers, botões “liga e desliga”, suportes para pilhas, “jumpers” e pilhas AA. Também há na
página do projeto kits prontos, caso não haja interesse de utilizar os arquivos de fabricação disponibilizados.

Imagens 19, 20 e 21 : ScopaBits 2.0
à venda no site do projeto.
Foto: scopabits.mystrikingly.com/
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Além de toda a questão de ensino que esse projeto proporciona, outro ponto muito forte é o baixo
custo dos kits sugeridos. Criar uma solução que pode ser replicada em grande escala, com materiais
baratos e soluções simples de projeto nos mostra o grande potencial que unir as tecnologias atuais ao
ensino pode gerar.
Outro ponto muito interessante proposto pelos criadores do ScopaBits é o curso de formação
para professores e educadores. Para que projetos como esse possam ser replicados na rede de ensino,
é necessário que os professores sejam apresentados a essas novas propostas através de manuais de
utilização, cursos e palestras.

Imagem 22 : carrinho feito com o
kit.
Imagem 23: aviãozinho feito com o
kit.
Imagem 24: insetos feito com
componentes e papel.
Foto: scopabits.mystrikingly.com/
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4.1.4 Roberto Stelzer
Roberto Stelzer é artista plástico, designer de produto, fotógrafo, escritor e ilustrador de livros para
crianças e adultos. Atualmente tem se dedicado a projetos que envolvem fabricação digital, orientando
oficinas criativas no SESC e no ateliê Tempo e Espaço. Foi premiado no IF Design Awards com o seu
“Livro Branco Nº1”, que possuía personagens robôs para destacar, colorir e montar, gerando o TROYART
(nome inspirado na lenda do cavalo de Tróia e no ToyArt).

Imagens 25, 26 e 27: Livro Branco N.1
Foto: troyartbrasil.blogspot.com/p/livro-branco-n-1
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Em uma conversa com o Stelzer em seu antigo espaço no Garagem FabLab, pude conhecer um
pouco mais de seus projetos que são desenvolvidos nas oficinas. O processo de trabalho é extremamente
interessante e criativo, sempre gerando melhorias e descobrindo ferramentas que se adaptadas, podem
ser utilizadas para os projetos.

Imagem 28: carcaça de vacuum forming feita com uma
máquina caseira.
Imagem 29: Diorama Smalltropolis FPV.
Imagem 30: Pinball ARCUS minmax feito com corte à laser.
Imagem 31: carcaça de carrinho feita na laser.
Fonte: Instagram @ robertostelzer
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Participando da oficina Autódromo FPV no SESC 24 de Maio em Janeiro de 2020, a atividade
proposta pelo Stelzer é que construíssemos uma pista em papelão ondulado para posteriormente pilotar os
carrinhos em primeira pessoa, através de um óculos de realidade virtual que se conectava com as câmeras
inseridas nos brinquedos. O processo da oficina é bem interessante, pois faz com que os participantes
sejam ativos no processo de construção da brincadeira.
Ao final da oficina, muitas pessoas que circulavam pelo SESC se interessaram pelo autódromo e
pararam para pilotar os carrinhos. O brinquedo é todo adaptado e possui um dispositivo muito interessante
para realizar as curvas da pista, mesmo que o usuário não saiba realizá-las pelo controle remoto.

Imagens 32, 33 e 34: oficina Autódromo FPV no
SESC 24 de Maio.
Foto: Juliana Sumiya
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Imagem 35: montagem da pista.
Foto: Juliana Sumiya

44 Referências projetuais: estudos de caso - FabKit

4.2. Brinquedos
4.2.1 Meccano - Erector
O primeiro kit foi criado por Frank Hornby em 1898, um empresário visionário a respeito da fabricação
de brinquedos na época. Os kits foram concebidos com a finalidade de que as crianças consigam montar
diversos projetos, sejam brinquedos ou construções, através dos princípios de engenharia mecânica.

Imagem 36 : propaganda de natal do ano de
1920.
Imagem 37: modelo antigo do brinquedo.
Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Meccano
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A marca como é conhecida hoje foi registrada em 1907 e os produtos eram fabricados na Inglaterra
pela Indústria Meccano Ltd. Até meados dos anos 60 a produção ficava concentrada na França e durante a
segunda metade do século 20 os negócios da empresa foram entrando em colapso, sendo comprados por
outras indústrias, como a japonesa Nikko R/C em meados dos anos 2000. Atualmente a marca Meccano
é uma linha da empresa canadense SpinMaster.
O Meccano é um brinquedo enquadrado no conceito S.T.E.A.M e é dividido em duas categorias
de produtos: a linha júnior com peças plásticas para crianças maiores de 5 anos e a linha tradicional para
maiores de 8 anos, com modelos mais complexos a serem construídos com peças de metal.
As peças do Meccano são muito utilizadas por entusiastas para construção de variados modelos
além dos propostos pelos kits, explorando a possibilidade de diversas combinações. As peças plásticas e
metálicas consistem em placas, parafusos, porcas e ferramentas dos mais diversos formatos.
Apesar de ter uma mecânica muito interessante, os kits do Meccano costumam ser pouco acessíveis
devido ao seu preço (normalmente acima dos 100 dólares) que é elevado devido ao seu processo de
produção. Como as peças variam muito em seus formatos, o processo de produção acaba se tornando
caro devido ao custo do seu ferramental.

Imagens 38 e 39 : kit Meccano
voltado para robótica.
Foto: meccano.com
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Imagens 40 e 41: kit Meccano para
a construção de veículos.
Foto: meccano.com

Referências projetuais: estudos de caso - FabKit 47

4.2.2 Strawbees
O projeto se iniciou no Kickstarter, uma plataforma de financiamento coletivo onde os projetos
recebem apoio de pessoas que estão interessadas a contribuir e adquirir o produto e, após atingirem uma
meta, eles entram em produção.
Com um conceito simples utilizando canudos plásticos e conexões, Strawbees é um kit de
construção que possibilita a criação de modelos simétricos como sólidos geométricos e estruturas
construtivas. Os módulos conectores funcionam também como junções pivotantes para que possam ser
construidas estruturas com movimento.
Atualmente o projeto possui kits de construção e robótica individuais e kits para grupos maiores
(projetos educativos) à venda no site. Com uma placa micro-controladora e componentes eletrônicos,
os kits de robótica possibilitam outra forma de aprendizado a partir dos módulos, criando movimentos
programados.

Imagem 42 : funcionamento das conexões.
Imagem 43: modelo construído com mecânica de movimento.
Foto: www.kickstarter.com
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Imagens 44, 45 e 46: kits Strawbees à
venda no site do projeto.
Foto: strawbees.com
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4.2.3 K’nex
Utilizando peças plásticas, o K’nex é um kit de construção que existe no mercado desde 1992,
criado pela BASIC FUN!™. O brinquedo consiste em tubos e conectores plásticos que podem formar as
mais diversas estruturas: construções, veículos e até montanhas-russas. O ponto mais interessante desse
projeto é que, partindo de dois tipos de peças (conexões e tubos), a gama de possibilidade de construções
é ampla, fazendo com que a criança possa explorar as peças dos kits de forma variada.

Imagens 47 e 48: possibilidades de montagem com um dos kits.
Foto: basicfun.com/knex
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5. Requisitos de projeto
5.1 Requisitos desejáveis
Oportunidade de Aprendizagem: tecnologia acessível – incentivar a integração dos FabLabs Livres
com o ensino público, tornando o aprendizado de tecnologia e robótica parte integrante da grade curricular,
utilizando ideias de projetos educacionais com baixo custo.
Territorializar a Tecnologia – promover a construção de soluções de projeto em conjunto com
professores, alunos e a comunidade, fazendo com que as tecnologias de fabricação digital oferecidas
pelos laboratórios sejam relevantes no contexto sociopolítico.
Faixa etária – a partir dos estudos de Piaget, a faixa de desenvolvimento escolhida para a realização
do projeto foi a de crianças que estão no subperíodo das operações concretas, pois as relações mentais que
são desenvolvidas possibilitam a compreensão lógica das situações vivenciadas. Nesse período a criança
consegue compreender regras e relações de medidas como peso e volume, que serão extremamente
importantes para explicar o funcionamento das máquinas e dos materiais que serão utilizados. Como a
faixa etária abrange do 2º ao 7º ano escolar, o projeto foi idealizado para que se possa construir tanto
projetos simples como também os mais complexos.
Desenvolver capacidades lúdicas e cognitivas – partindo do fato de que a construção do objeto
é feita a partir da interação dos educadores com as crianças, o processo de projeto visa desenvolver
capacidades lúdicas e cognitivas por meio de oficinas, realizando experimentação com materiais, formas,
processos e componentes eletrônicos.

5.2 Requisitos indispensáveis: norma técnica
A NBR NM 300 é a norma utilizada para ensaios de certificação de segurança de brinquedos, sendo
composta de cinco partes:
Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas - especifica critérios aceitáveis para as
características físicas dos brinquedos tais como: formato, tamanho, contorno, espaçamento (por exemplo:
chocalhos, partes pequenas, pontas e cantos vivos, espaço disponível para dobradiça), bem como critérios
aceitáveis para propriedades peculiares para determinadas categorias de brinquedos (por exemplo:
valores de energia cinética máxima para projéteis de extremidade não resilientes, ângulos mínimos de
extremidade para determinados brinquedos de montar).
Parte 2: Inflamabilidade – materiais que são inflamáveis ao serem submetidos a uma pequena
fonte de calor são terminantemente proibidos em qualquer tipo de brinquedo. Essa parte da norma irá
especificar como são realizados os ensaios para avaliar potenciais riscos de inflamabilidade.
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Parte 3: Migração de certos elementos – irá especificar os testes para a análise da migração dos
seguintes elementos químicos: antimônio, arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e selênio. O ideal
é que sempre sejam utilizados tinturas e outros tipos de coberturas livres de metais pesados e ftalatos.
Parte 4: Jogos de experimentos químicos e atividades relacionadas – se aplica a atividades que
envolvem experimentos químicos e estabelece quantidades das substâncias e preparados que podem
conter os brinquedos.
Parte 5: Jogos químicos distintos de jogos de experimentos – irá estabelecer a segurança de
brinquedos que envolvam atividades como: moldar com gesso, brinquedos com pintura cerâmica e vidro,
modelagem com plástico, revelação fotográfica e etc.
Parte 6: Segurança de brinquedos elétricos – é aplicado para qualquer brinquedo funcional elétrico.
Os requisitos da norma se aplicam a quaisquer brinquedos projetados para crianças menores
que 14 anos de idade, excluindo alguns itens como quebra-cabeças acima de 500 peças, aparelhos de
playground, miniaturas de hobby (colecionáveis), equipamentos esportivos e etc.
Para a faixa etária alvo do projeto, os pontos principais da norma a atentar-se são a questão das
pontas perfurantes, materiais que possam ser facilmente inflamáveis, composição dos materiais a serem
utilizados (evitar materiais que possam conter quantidades consideráveis de metais pesados) e segurança
na parte elétrica, obedecendo ao limite de 24V nos projetos. Caso o brinquedo fosse voltado para crianças
menores que 3 anos, os testes a serem realizados seriam mais rigorosos, pois verificariam se os brinquedos
são resistentes a testes físicos e não são capazes de gerar partes pequenas ao se danificarem.
Já na realização das oficinas, é necessário obedecer às normas de uso dos laboratórios, apresentar
o funcionamento das ferramentas e utilizar os EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos
de proteção, protetores auriculares e máscaras N95, evitando o uso de adereços que possam enroscar
nas máquinas e entre outras medidas.
É extremamente importante ler as normas de utilização de um brinquedo para a correta utilização
do mesmo, retirando toda a embalagem e qualquer outro material como grampos, fitas e elásticos
que estão contidos nele. Os brinquedos certificados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia), possuem informações legais na embalagem, como símbolos de advertência,
selo de certificação e data de validade.

Imagem 49: selo de advertência
para partes pequenas.
Fonte: INMETRO
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Pantone 1235 100% e 80%
CMYK
C0 M27 Y76 K2
C0 M20 Y75 K2

Tons de cinza
100%
90%
70%

Uma cor

Imagem 50: padrões do selo de
segurança.
Fonte: INMETRO
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6. Experimento projetual
Com a análise das referências projetuais, foi observado que muitos dos brinquedos se baseiam em
peças modulares, possibilitando a criação dos mais diversos objetos. Optou-se então por peças modulares
que possam ser confeccionadas em diversos materiais, com um conceito aberto de projeto para que haja
a possibilidade de ser replicado e modificado de acordo com as necessidades de quem as manipula. Para
que os requisitos de projeto estabelecidos fossem cumpridos da melhor forma possível, foram realizadas
etapas de trabalho descritas a seguir:
1º Etapa: definição do processo de produção - para a realização das peças, é desejável que as crianças
não necessitem dar acabamento às mesmas e, portanto, os processos de fabricação digital que são mais
aptos a serem utilizados são a máquina de corte à laser e a impressora 3D. Já para os materiais gráficos
e embalagens, o processo de produção deve ser realizado por um terceiro (fabricante de embalagens,
gráficas), através da confecção de facas de corte e vinco, encadernação simples com grampo e montadoras
automáticas de caixa.
2ª Etapa: primeiros esboços dos módulos - a partir de peças de construção pré existentes no mercado
(parafusos, porcas, arruelas, cantoneiras em L) e componentes eletrônicos básicos (LEDs, motores, suporte
de pilhas, botões), foram desenhadas duas famílias de módulos: as placas quadradas/retangulares e as
peças oblongas. A modularidade das primeiras peças foram baseadas nas cantoneiras em L de 1”(pois
elas são uma ótima alternativa de conexão), sendo definidos de 3 a 5 tamanhos de peça para cada família.
Com essas peças desenhadas, foram feitos testes de montagem através do programa de modelagem
Rhinoceros 5 e posteriormente, impressas na corte à laser.
3ª Etapa: criação de novos módulos e testes em outros materiais - foram realizados desenhos de
novas peças, criando mais três famílias: placas triangulares, placas de eixo e conexões. As conexões
inicialmente foram projetadas para serem cortadas à laser e coladas, porém, a fragilidade fez com que a
melhor alternativa de produção para elas fosse a impressão 3D.
4ª Etapa: teste com crianças - para validação, foi realizado um experimento com uma criança do 5º ano
do ensino Fundamental, onde foram observadas as facilidades e dificuldades na manipulação das peças.
5ª Etapa: prototipagem final - construção de alguns modelos com as peças disponíveis e protótipo das
embalagens.
6ª Etapa: avaliação de custos - tabelamento de todos os gastos com o projeto e concepção de três kits
a serem distribuídos na rede pública de ensino, com baixo custo de fabricação.
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6.1 Produto
6.1.1 Famílias
Família 1: peças oblongas

XP: 12 x 38 mm

P: 12 x 64 mm

M: 12 x 90 mm

G: 12 x 116 mm

XG: 12 x 142 mm
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Família 2: placas quadradas e retangulares

P: 38 x 38 mm
P: 38 x 64 mm

M: 64 x 64 mm
M: 64 x 90 mm
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Família 2: placas quadradas e retangulares

G: 90 x 90 mm
G: 64 x 116 mm
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Família 3: placas triangulares

P: 25 x 23,3 mm

P: 38 x 38 mm

M: 38 x 34,5 mm
M: 64 x 64 mm
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Família 4: placas de eixo

P: 38 x 38 mm

P: 38 x 38 mm

M: 64 x 64 mm
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Família 5: conexões

Conexão reta: 12 x 25mm

Conexão L interna: 12 x 12 mm

Conexão L externa: 18 x 18 mm

Conexão U (P): 24 x 18 mm

Conexão U (M): 50 x 18 mm
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6,5 mm

Detalhes

Ø 5 mm

6,5 mm

Furo para as conexões com parafuso

Furo para eixo do motor DC

Ø 1,8 mm
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União

Parafusos com porcas e arruelas, para chave de
Fenda ou Philips, com 5 mm de diâmetro e no
máximo 1 cm de comprimento.
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Imagem 51: peças em acrílico e MDF cortadas à laser.
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Imagem 52: peças em acrílico e MDF cortadas à laser.
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Imagem 53: conexões em MDF e acrílico, coladas com adesivo da Henkel.
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Imagem 54: conexões impressas em 3D.
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6.1.2 Modelos com peças
Ponte

x66
x10
x9
x2
x20
x8

x4
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Imagem 55: Renderização do modelo em perspectiva isométrica. Dimensões finais: 567 x 75mm.
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Imagem 56: Renderização do modelo em perspectiva isométrica explodida.
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Imagem 57: Renderização do modelo, detalhe das conexões.
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Carrinho F1

x10
x3

x1

x1

x2
x1

x4
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Imagem 58: renderização do modelo em perspectiva isométrica. Dimensões finais: 90x 60mm.
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Imagem 59: renderização do modelo em perspectiva isométrica explodida.
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Imagem 60: renderização do modelo, detalhe das conexões.
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Estrutura

x9
x32

x28

x32
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Imagem 61: renderização do modelo em perspectiva isométrica. Dimensões finais: 360x 189mm.
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Imagem 62 e 63: Detalhe da conexão com
cantoneira.
Imagem 64: cantoneira L de 1”.
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Imagem 65: renderização do modelo em perspectiva isométrica explodida.
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Imagem 66: renderização do modelo em perspectiva.
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Imagem 67: renderização do modelo, detalhe das conexões.
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6.1.3 Modelos com componentes eletrônicos
Carrinho

x2

x4

x2

x2

x1
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Motor DC 1,5 -3V

Botão liga/desliga

Suporte com duas pilhas AA
Circuito
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Imagem 68: renderização do modelo sem os componentes eletrônicos.
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Imagem 69: renderização do modelo em perspectiva isométrica explodida.
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Imagem 70: renderização do modelo em perspectiva isométrica. Dimensões finais: 116 x 38mm.
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Imagem 71: renderização do modelo, parte inferior.

88 Experimento projetual - FabKit

Bi - Planador

x23
x1

x1

x3

x5
x2
x6
x4
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Motor DC 1,5 -3V

Botão liga/desliga

Suporte com duas pilhas AA

Circuito
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Imagem 72: renderização do modelo sem os componentes eletrônicos.
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Imagem 73: renderização do modelo em perspectiva isométrica explodida.
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Imagem 74: renderização do modelo em perspectiva isométrica. Dimensões finais: 170 x 73mm.
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Imagem 75: renderização do modelo.
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6.2 Identidade visual
Pensando no conjunto de materiais e no contexto que esse experimento é colocado, foi realizado um
estudo de identidade visual a ser aplicado nas embalagens, manuais e eventuais produtos de divulgação.
Como a tecnologia e a robótica são pontos pertinentes do projeto, a marca foi baseada em um dos
componentes eletrônicos mais conhecidos, o LED.

Imagem 76: croqui de estudo dos LEDs difusos.
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Imagem 77: croqui de estudo com cores.
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Para que a marca se conectasse com o projeto, o desenho final do LED foi simplificado para que
sua forma ficasse bem arredondada. Esse formato facilita a comunicação ao público para que o projeto
se destina: o público infantil. A paleta principal de cores escolhidas é simples, com cores básicas em tons
bem definidos, com contraste e harmonia, facilitando a leitura dos textos.
O nome da marca foi escolhido como a junção das palavras Fab (de fabricação) e Kit (jogo de
elementos de mesma finalidade).

Imagem 78: croqui de estudo da forma final, com a paleta de cores escolhidas.
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Imagem 79: marca final, estudo em fundo claro e escuro.
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C=0 M=13 Y=60 K=0

C=0 M=85 Y=35 K=0
Opacidade 50%
C=73 M=0 Y=42 K=0

C=90 M=30 Y=0 K=0

Principal

Secundária

Paleta de cores e tipografias escolhidas.
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FabKit

FabKit

FabKit

FabKit

Variações da marca, pensando em diversos tipos de impressão.
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6.3 Projeto de embalagem
Para que as peças pudessem ser guardadas e reutilizadas, são propostos dois tipos de embalagem
para o projeto: um pequeno para os componentes eletrônicos e parafusos e uma maleta, que comporte
as peças, manuais e a embalagem com os componentes eletrônicos.

Imagem 80: croqui de estudo.
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620 mm

Dimensões
Finais
24 x 24 x 6 cm

Legenda
Corte
Vinco

466 mm

Desenho da faca de corte e vinco para a maleta, em papelão ondulado.
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Imagem 81: aplicação da arte.
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Imagem 82: protótipo da maleta.
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Imagem 83: protótipo da maleta com componentes.
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Imagem 84: mockup final da maleta.
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15,6 cm
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Dimensões Finais
10 x 14 x 3 cm

16 cm

19,6 cm

Legenda
Corte

Meio corte

20 cm
Faca de corte e vinco do miolo de papelão holler.

18,6 cm
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Dimensões Finais
10 x 14 x 3 cm

19 cm

22,6 cm

Legenda
Corte

23 cm
Faca de corte e vinco do mapa de papel couchê.
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FabKit
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Imagem 85: aplicação da arte.
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Imagem 86: protótipo da embalagem dos componentes eletrônicos.
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Imagem 87: protótipo da embalagem dos componentes eletrônicos.
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Imagem 88: mockup final da caixa de componentes eletrõnicos.
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6.4 Teste com crianças
Para que o experimento projetual pudesse ser concretizado, seria necessário realizar
uma oficina para cerca de 10 alunos do ensino Fundamental I. Porém, devido à situação
provocada pela pandemia do vírus Sars-CoV 19, os laboratórios e centros de ensino foram
fechados pela quarentena imposta no Estado de São Paulo. Com isso, o teste foi realizado
com uma criança da família, Luis, de 10 anos de idade.
Para observar se haveria interesse por parte da criança para interagir com o projeto,
as peças e demais componentes foram colocados em cima de uma mesa antes que ela
entrasse no ambiente. Ao observar o brinquedo, Luis perguntou se poderia brincar com as
peças e o que ele poderia construir com elas. A partir dos desenhos de modelos e de uma
breve explicação, a criança conseguiu montar alguns objetos.

Imagem 89: interação com os módulos.
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Imagem 90: processo de construção.
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Imagem 91: modelo do Bi-Planador finalizado.
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Imagem 92: modelo do carrinho finalizado.
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Imagem 93: conexão feita com solda para demonstração.
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Nos modelos que possuem componentes eletrônicos, os fios foram amarrados nos componentes
e presos com uma fita isolante. Para o produto final, é proposta a utilização de conectores sem solda.
Como conclusão, foi interessante notar a espontaneidade da criança ao interagir com o objeto, não
sendo necessário chamá-la para participar da brincadeira. Houve uma certa dificuldade dela para parafusar
as peças, pois não havia familiaridade da mesma com o manuseio da chave de fenda. Ao realizar as
oficinas, será necessário desenvolver essa familiaridade com as ferramentas manipuladas pelas crianças,
facilitando o processo de aprendizagem.

Imagem 94: carrinho
F1 finalizado.
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7. Considerações finais
Atualmente, o conceito de ensino criativo tem crescido no Brasil através de iniciativas públicas
e privadas, sendo aplicado das mais diversas maneiras em centros de educação ou na rede de ensino
básico. A importância de aplicar esse novo método de ensino se explica por seus benefícios, onde o
aprender brincando auxilia de maneira extremamente efetiva no desenvolvimento infantil.
A grande maioria dos projetos de ensino que são oferecidos atualmente para as escolas possuem
um alto custo por aluno. Podemos citar como exemplo os projetos da LEGO® Education (kits educacionais
em torno de R$1000 reais), Strawbees (kit de robótica individual por R$1590) e centros de ensino criativo,
que oferecem treinamento aos docentes para o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Portanto,
o benefício com esse conceito de aprendizagem criativa em sua grande maioria só alcança as classes mais
abastadas da nossa sociedade. O FabKit foi concebido para ser um projeto de menor custo possível, para
que essa questão não seja um impedimento para a implantação do projeto.
Componentes

Custo

Quantidade
Kit 1

Total

Quantidade
Kit 2

Total

Quantidade
Kit 3

Total

Embalagem Maleta

R$ 1,20

1

R$ 1,20

1

R$ 1,20

1

R$ 1,20

Embalagem
Componentes

R$ 0,70

R$ 0,00

1

R$ 0,70

1

R$ 0,70

Madeira Placa 420 x
594 mm

R$ 5,00

1

R$ 5,00

1

R$ 5,00

1

R$ 5,00

Acrílico 450 x 350 mm

R$ 50,00

1

R$ 50,00

1

R$ 50,00

1

R$ 50,00

Papelão 750 x 750
mm

R$ 2,90

1

R$ 2,90

1

R$ 2,90

1

R$ 2,90

Filamento de
impressão 3D ABS
(KG)

R$ 50,00

0,1

R$ 5,00

0,1

R$ 5,00

0,1

R$ 5,00

Parafuso com Porca e
Arruela

R$ 0,24

100

R$ 24,00

100

R$ 24,00

100

R$ 24,00

Conector sem Solda

R$ 0,59

R$ 0,00

10

R$ 5,90

10

R$ 5,90

Cantoneira L 1"

R$ 0,55

20

R$ 11,00

20

R$ 11,00

20

R$ 11,00

Cabo Flexível
Vermelho

R$ 0,47

R$ 0,00

10

R$ 4,70

10

R$ 4,70

Cabo Flexível Verde

R$ 0,33

R$ 0,00

10

R$ 3,30

10

R$ 3,30

Motor DC 1.5v

R$ 8,90

R$ 0,00

4

R$ 35,60

4

R$ 35,60

Botão Liga/Desliga

R$ 0,87

R$ 0,00

3

R$ 2,61

3

R$ 2,61

LED Difuso

R$ 0,24

R$ 0,00

6

R$ 1,44

6

R$ 1,44

LED Alto Brilho

R$ 0,28

R$ 0,00

3

R$ 0,84

3

R$ 0,84

Suporte para 1 Pilha

R$ 1,23

R$ 0,00

2

R$ 2,46

2

R$ 2,46

Soporte para 2 pilhas

R$ 3,33

R$ 0,00

2

R$ 6,66

2

R$ 6,66

Suporte para Bateria
9V

R$ 1,05

R$ 0,00

1

R$ 1,05

1

R$ 1,05

Potenciômetro

R$ 1,45

R$ 0,00

3

R$ 4,35

3

R$ 4,35

Buzzer 3V

R$ 1,47

R$ 0,00

3

R$ 4,41

3

R$ 4,41

Arduino UNO

R$ 39,90

1

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

R$ 99,10

R$ 173,12

R$ 213,02

R$ 39,90

Desconto

R$ 74,33

R$ 129,84

R$ 159,77

Imagem 95: tabela
de custo com 3
possibilidades de kit.
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A tabela de custos foi realizada com o preço dos materiais pagos no varejo, para a realização do
experimento. Em uma licitação pela prefeitura ou Governo do Estado, os preços dos materiais devem ser
reduzidos de maneira significativa, barateando ainda mais o custo por aluno. Vale ainda ressaltar que é
necessário considerar um custo também de materiais gráficos, de treinamento dos professores e compra
de máquinas, pois para incluir o ensino de tecnologia e robótica na grade curricular, é necessário que haja
a contratação de novos profissionais e uma boa infraestrutura.
A proposta de criar uma conexão entre os laboratórios FabLab Livre de São Paulo e a rede pública
de ensino seria um dos maiores desafios a ser enfrentado, pois como existem apenas doze laboratórios na
rede atualmente (sendo 4 laboratórios grandes e 8 pequenos), não seria possível comportar a quantidade
de alunos da rede municipal. O projeto então deveria ser aplicado por etapas: uma etapa inicial envolvendo
uma quantidade de alunos que os laboratórios consigam receber e ir se ampliando até conseguir receber
os 2.413.035 alunos matriculados do 2º ao 7º ano da rede pública municipal. Como um exemplo prático,
o projeto poderia ser aplicado de início nos CEUs (Centro Educacional Unificado) como um projeto piloto,
possibilitando a construção desse método de ensino em conjunto com a comunidade local.
Por fim, como não foi possível realizar as oficinas testes com alunos, alguns detalhes de projeto
devem ser posteriormente revisados como a questão de quantidade de peças propostas em cada família,
as conexões dos componentes eletrônicos (para que se adeque à norma da forma mais segura e prática
possível) e também projetos que envolvam os módulos do kits em conjunto com materiais recicláveis,
criando a possibilidade de uma interdisciplinaridade no projeto. Seria extremamente interessante
desenvolver também, para alunos a partir do 7º ano, projetos de programação que envolvam o Arduino
(plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre) ou outros tipos de microcontroladores.
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Relação quantitativa entre as escolas públicas de ensino
fundamental e os laboratórios FabLab Livre SP

Legenda:
Centro
Norte
Sul
Leste
Oeste
FabLab Livre SP
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