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1 Introdução 

Ao longo da história da humanidade, as mulheres foram oprimidas pela cultura 

patriarcal, caracterizada pela desigualdade de gênero. Isso, em muitos casos, mutilou a 

trajetória pessoal e profissional do gênero feminino. Na atualidade, uma grande parte das 

mulheres decidiu abandonar as tarefas domésticas e partiu para mudanças efetivas em suas 

posturas, optando pela inserção no mercado de trabalho e pelas lutas em favor da igualdade 

entre gêneros.  

De acordo com Castells (1999), a inserção laboral das mulheres se deve, também, ao 

desenvolvimento dos movimentos feministas. Para este autor, o feminismo não é só igualdade 

de direitos, mas outra maneira de entender a vida.  

Deste modo, podemos dizer que, em muitos casos, as mulheres anseiam mais pela 

emancipação pessoal e profissional do que pela maternidade e pelo casamento. É o que 

podemos chamar de empoderamento feminino, que é essa consciência coletiva que fortalece 

as mulheres e que caminha na direção da equidade de gênero. O empoderamento feminino é 

diferente de feminismo. O feminismo é um conjunto de movimentos que luta pela equidade 

social, política e econômica entre os gêneros e pela libertação de padrões patriarcais. O 

correto é falar em feminismos plurais, visto que são diversos grupos, que vivenciam diferentes 

propostas, em contextos sociais e políticos diferentes. 

Uma das principais teóricas da questão contemporânea do feminismo, Butler (2019), 

questiona, inicialmente, o movimento feminista contemporâneo, principalmente no se refere à 

oposição binária entre sexo e gênero: a ideia de sexo vinculado à natureza e de gênero 

vinculado à cultura. Para ela, sexo também é uma categoria social, culturalmente construída; 

enquanto gênero é uma categoria performativamente construída.  

Para Butler (2019), o papel do gênero produziria a noção de estabilidade e ordem, no 

binarismo ocidental: macho x fêmea, homem x mulher, masculino x feminino, pênis x vagina. 

No entanto, é a sua teoria da performatividade de gênero que transforma os entendimentos de 
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gênero no mundo acadêmico. Essa autora discute gênero como atos performativos. Para ela, o 

gênero como ato performativo se manifesta em qualquer corpo, desvinculando-se da tradição 

que associa corpo a gênero. O corpo não seria apenas algo natural, mas uma superfície 

politicamente regulada. 

Butler (2019) enfatiza que os traços pré-definidos de gênero da pessoa transcendem a 

parafernália específica de seu gênero, que nem sempre se constituiu de maneira coerente nos 

diferentes contextos históricos e que estabelece interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais, e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

Assim, entendemos que o feminismo de Butler vai no sentido contrário à identidade de 

gênero que oprime as singularidades humanas que não se encaixam, que não são adequadas 

ou consideradas corretas. É essa adequação que é objeto de estudo de Butler, num período 

histórico em que as questões de sexo e de gênero caminham na direção da supressão das 

singularidades. Então, a complexidade do conceito de gênero exige uma gama interdisciplinar 

de discursos, pois os sujeitos não podem mais ser vistos como sujeitos estáveis/permanentes, 

com identidades definidas e estáticas.  

Não há dúvidas de que é preciso abrir espaços para categorias mais abrangentes 

relacionadas às práticas e aos grupos pouco considerados. E é exatamente neste sentido que 

Butler (2019) defende a universalidade do sujeito. Para ela, a identidade deve estar aberta a 

diferentes ressignificações, enquanto práticas discursivas.  

2 Igualdade e Empoderamento 

O Princípio da Igualdade, também conhecido como Princípio da Isonomia, diz que 

deve haver igualdade entre homens e mulheres, conforme Inciso I do Artigo 5º da 

Constituição. “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. Isso acontece na lei, mas não acontece necessariamente na prática. 

No que se refere a postos de trabalho, os preconceitos existentes mostram que as 

mulheres ficam, muitas vezes, fora dos círculos de poder, ou simplesmente demoraram mais a 

ascender ao poder do que seus colegas homens. Neste sentido, a contribuição de Souza (2016) 

para o tema do poder nos mostra que, segundo esta autora, quem usa o poder e a dominação 

sabe muito bem que a união das mulheres é um perigo político, pois elas mudam o mundo e o 

sentido de poder. 
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É importante registrar que o termo empoderamento é um neologismo que significa dar 

poder. Neste sentido, Arendt (2001) assinala que o poder corresponde à habilidade humana 

não apenas para agir, mas para agir em conjunto. Para ela, o poder nunca é propriedade 

exclusiva de um indivíduo, mas pertence a um grupo e permanece existindo apenas enquanto 

o grupo permanece unido. 

Em sintonia com Arendt (2001), Berth (2019) explica que indivíduos empoderados 

formam uma coletividade empoderada, e uma coletividade empoderada, consequentemente, 

será formada por indivíduos com consciência social. Acrescentamos a esse pensamento o fato 

de que indivíduos com consciência social exercem sua cidadania de forma ativa e 

participativa, superando diferentes tipos de opressão e conquistando espaços historicamente 

negados. 

No Brasil, o Censo da Educação Superior, realizado em 2016,  mostra que as mulheres 

são a maior parte da população brasileira e já representam 57,2% dos estudantes matriculados 

em cursos de graduação no país. Mas essa ampliação no número de mulheres não ocorreu na 

área de Ciências Exatas. O relatório demonstra que, no curso de Engenharia Mecânica, a 

participação feminina é de 10,2%; na Engenharia Elétrica, é de 13,1%; e na Engenharia Civil 

é de 30,3%. Neste sentido, fica o questionamento: por que são tão poucas mulheres nas 

Ciências Exatas e Engenharias? 

Diante deste cenário inquietante, é preciso alertar os pais de crianças para que fiquem 

atentos aos problemas e fatos relacionados a gênero ou gêneros. Um fato para ser analisado 

com critérios apurados é que há um expressivo movimento de marketing e propaganda, para 

crianças, que reforçam estereótipos de gênero, enfatizando os papeis de gênero, tais como 

“isso é para meninas” e “isso é para meninos”. Desde a mais tenra idade, as crianças 

vivenciam as separações por gêneros. Como afirma Adichie (2017), nas lojas de brinquedos 

para crianças, os brinquedos para meninos são mais ativos e os brinquedos para meninas são 

mais passivos. Essa autora assinala que os pais, inconscientemente, ensinam às meninas que 

elas devem ter mais regras e menos espaços e que os meninos devem ter menos regras e mais 

espaços.  

Souza (2016) também enfatiza os estereótipos de gênero mostrando que, no decorrer 

dos períodos históricos, os contos de fada, romances, livros e narrativas sobre mulheres, 

escritos por homens, acabaram por criar lendas sobre o caráter subalterno e submisso as 

mulheres. A realidade nos mostra que, em pleno século XXI, esse cenário mudou bastante, 
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mas não o suficiente. Ainda temos que percorrer alguns caminhos não trilhados, com muita 

disposição de luta contra esferas mercadológicas, midiáticas e políticas, no que se refere, 

principalmente, ao empoderamento de meninas. 

A opção pelo empoderamento das meninas aparece claramente no site da Academia 

Brasileira de Ciências, num texto chamado “Por que as meninas não querem fazer Ciências 

Exatas?”, encontramos algumas iniciativas que aproximam as meninas das Ciências Exatas, 

tais como: 

1. Tem Menina no Circuito: Coordenado por professoras do Instituto de Física da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o projeto propõe oficinas de 

eletrônica têxtil e em papel para alunas do ensino médio. Nessas oficinas, as 

adolescentes fazem desde circuitos elétricos simples a sistemas mais complexos que 

podem ser como conjuntos de LEDs e motores que respondam a estímulos sonoros.  

2. Meninas Olímpicas do Impa: Criado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada 

(Impa), com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), o programa visa promover a efetiva presença de meninas em 

atividades ligadas à matemática, inclusive nas olimpíadas escolares, para que elas 

possam se interessar e desenvolver carreiras no âmbito científico e tecnológico.  

3. ELAS nas Exatas Resultado de uma parceria entre o Fundo Elas, único fundo voltado 

exclusivamente para a promoção de direitos de mulheres no Brasil, o Instituto 

Unibanco e a Fundação Carlos Chagas, o Programa ELAS nas Exatas tem por objetivo 

incentivar projetos que estimulem meninas a se envolverem com as ciências exatas e 

tecnológicas, sensibilizando a gestão escolar para transformar o cenário de 

desigualdade de gênero existente no Brasil.  

Neste sentido, o empoderamento é o processo pelo qual as meninas e as mulheres 

unem consciência e prática, ganhando poder interior para conquistar direitos, fortalecer sua 

identidade, melhorar a autoestima, ampliar a visão crítica e, sobretudo, exercer controle sobre 

suas relações pessoais, profissionais e sociais. Certamente a igualdade de gênero e o 

empoderamento das mulheres resultarão em uma sociedade mais justa, igualitária, saudável e 

com um desenvolvimento social que beneficiará a todas as pessoas. 

3 Fundamentos da cultura maker  

O movimento maker originalmente propõe uma nova revolução industrial através de 

novas formas de apropriação do conhecimento derivado da tendência DIY (Do It Yourself), 
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com aplicação no campo das tecnologias, produção industrial e Educação. Elementos da 

robótica, Arduino, FabLabs, impressoras 3D, softwares livres, eventos como Campus Party e 

Feira Maker, fazem parte do movimento maker. 

A resistência ao poder de concentração das empresas surgiu com os movimentos como 

o “faça você mesmo” (DIY - do it yourself), que foi iniciado na primeira metade do século 

XX e começou com a ideia de que a própria pessoa poderia fazer pequenos consertos e 

resolver problemas domésticos. O termo, que foi popularizado a partir da década de 1950, foi 

associado ao movimento de contracultura dos anos 1970, tornando-se mais fortalecido com as 

tecnologias digitais a partir dos anos 2000. Segundo Cabeza e Moura (2014),   

O DIY implica em um retorno ao mundo do compartilhamento sobrepondo-

se ao individualismo, dos bens comuns sobrepondo-se à propriedade privada, 

da distribuição sobrepondo-se à acumulação, da descentralização 

sobrepondo-se ao centralizado, da livre competência sobrepondo-se ao 

monopólio. O DIY implica a democratização da produção, uma luta contra a 

ditadura dos artefatos industriais, uma possibilidade dos humanos 

afirmarem-se e projetarem o mundo autonomamente (CABEZA e MOURA, 

p.1, 2014). 

 

O movimento DIY foi o percursor do movimento maker que é criado a partir de 2007 

com a filosofia de incorporar completamente as tecnologias digitais ao movimento de 

fabricação e execução de projetos, pessoais ou comerciais. O movimento maker está 

fortemente associado ao Vale do Silício, com o lançamento da revista Make Magazine, 

considerada a referência do movimento, e a realização do evento Maker Faire (ANDERSON, 

2012). Segundo o autor, os makers tem em comum o uso de ferramentas digitais para criar 

produtos e o compartilhamento de informações e colaboração em comunidades online.  

Os princípios da cultura maker estão alicerçados em elementos como 

compartilhamento, colaboração, diversidade, equidade e disseminação da informação. Esses 

elementos estão materializados nas regras para que um espaço maker possa ser considerado 

um FabLab. Essas regras exigem, entre outras coisas, o uso do espaço aberto para a 

comunidade, gratuitamente, uma vez por semana; respeito à diversidade; e tolerância zero 

com atitudes preconceituosas e desrespeitosas no espaço e compartilhamento dos projetos 

desenvolvidos no espaço maker, em um repositório virtual. Dependendo do perfil dos espaços 

maker, outros elementos relacionados com as questões da comunidade local podem ser 

acrescentados. 

Na Educação, o movimento maker tem se destacado na criação de espaços chamados 

FabLab (laboratórios de fabricação ou laboratórios fabulosos), laboratórios experimentais e 
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Makerspace. Segundo Dale Dougherty (editor da revista Make Magazine e popularizador do 

termo Makerspace), em entrevista publicada pela Fundação Telefônica, para levar o conceito 

para a escola é necessário seguir alguns passos, como: criar um projeto que motive os 

estudantes a acreditar que eles podem fazer qualquer coisa; projetar um Espaço Maker (que 

pode começar com ferramentas de eletrônica e kits educacionais muito simples e que com o 

tempo pode ir adquirindo máquinas); criar plataformas sociais (online e/ou offline) para 

colaboração entre alunos, professores e a comunidade; desenvolver em todos os participantes 

desse processo, de modo integral, a capacidade, criatividade e confiança para se tornarem 

agentes de mudança em suas vidas e em suas comunidades etc. (FUNDAÇÃO 

TELEFÔNICA, 2015). 

 O movimento maker chega ao Brasil replicando os modelos dos FabLab como 

espaços de disseminação da cultura maker, incentivando a criação e a democratização do 

acesso a ferramentas de protopotipagem digitais ou com alguns projetos inspirados na 

proposta. O primeiro FabLab do Brasil foi criado na USP e hoje existem mais de 100 FabLab 

no Brasil, com uma concentração expressiva na região sul-sudeste. Existem redes de ensino 

estaduais e municipais que estão criando seus espaços maker em projetos dentro das escolas 

ou em espaços específicos que atendem alunos e professores da rede. 

4 Percurso metodológico 

A proposta de investigação desta pesquisa está orientada pelos princípios da pesquisa 

qualitativa, com fundamentação teórica no campo dos Estudos Culturais, que possibilita o 

“compartilhamento com outras formas de investigação qualitativa de um forte interesse no 

emprego de modos dialógicos, colaborativos e compostos de redação e pesquisa para 

promover relações mais abertas e receptivas” (DENZIN e LINCOLN, 2008).  Foram 

analisados os documentos disponíveis nos repositórios digitais com os princípios e estrutura 

de funcionamento de 20 espaços maker ativos no Brasil, no período de janeiro até agosto de 

2019, e dois espaços maker localizados na cidade de Bremen, Alemanha, em visita realizada 

no mês de janeiro de 2018. 

 Os instrumentos de coleta utilizados foram o levantamento dos documentos em 

repositórios disponíveis na rede e a observação participante em um FabLab acadêmico 

localizado no Brasil, um FabLab acadêmico e um FabLab comunitário localizado na cidade 

de Bremen, Alemanha. Os elementos norteadores para as categorias de análise foram 

classificados em três grandes grupos: 
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1. Ações voltadas para o público em idade escolar, crianças e adolescentes, para o 

desenvolvimento de projetos nos espaços maker; 

2. Cursos, eventos e oficinas específicos para meninas e jovens com foco na 

formação de programação, uso de softwares ou desenvolvimento de produtos; 

3. Projetos com foco na promoção da equidade de gênero e inserção de meninas e 

jovens em áreas STEAM. 

A coleta das informações, em 20 espaços maker caracterizados como FabLab no 

Brasil, foi realizada considerando a listagem dos FabLab vinculados ao Fablab Foundation, 

que agrega todos os espaços maker que apresentam as configurações necessárias para 

participar da rede mundial de FabLab. A escolha de 18 FabLab no Brasil foi aleatória, 

considerando apenas a distribuição por região, e dois foram escolhidos proximidade 

geográfica. Mantendo a proporção da concentração dos FabLab no Brasil, selecionamos 09 

FabLab da região sudeste (maior concentração de FabLab no país), 06 da região sul, 02 da 

região centro-oeste, 01 da região norte e 02 da região nordeste. Os dois FabLab observados 

em Bremen, Alemanha, foram selecionados para a pesquisa após a realização de uma visita 

técnica realizada em janeiro de 2018.  

O recorte direcionado à idade do público do sexo feminino está relacionado com a 

idade escolar de permanência na Educação Básica, período que nos interessa na pesquisa 

(alguns desses espaços pertencem ou estão vinculados aos sistemas de ensino). Os dados 

foram organizados em planilhas com as informações coletadas e agrupados de acordo com os 

três grupos previamente estabelecidos e classificados em subcategorias criadas durante o 

processo de análise dos dados.  

5 Análise e discussão dos dados 

Na estrutura dos espaços maker caracterizados como FabLab e selecionados para a 

pesquisa, encontramos ações voltadas para crianças e adolescentes em todos eles. 

Encontramos cursos, eventos, campeonatos e oficinas destinadas ao público mais jovem, 

como oficina de férias, makeathons e hackatons (maratonas colaborativas), maker school, 

FabLab Kids, entre outras propostas. Existe uma estratégia clara de atração de crianças e 

adolescentes para esses espaços, principalmente nos FabLab comerciais. Nos FabLab 

integrados ao sistema escolar, a função se divide entre a formação de professores e espaço 

para o desenvolvimento de projetos com os alunos. Assim, encontramos as seguintes 

subcategorias nos espaços pesquisados: 
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1. Ações oferecidas com frequência e horários pré-estabelecidos com temas 

específicos para o público jovem, com a construção de brinquedos, bonecos, 

programação 3D, edição de vídeo.  

2. Maratonas e campeonatos de robôs, programação e solução de problemas 

oferecidas esporadicamente. 

3. Ações vinculadas ao projeto da escola, acompanhadas por professores e 

instrutores. 

Em relação ao segundo grupo, nas ações relacionadas aos cursos, oficinas e outras 

ações destinadas especificamente ao público feminino, encontramos poucos elementos que 

expressem claramente a intenção de focar nesse grupo especificamente. A maioria das ações 

está relacionada aos estereótipos de gênero, com a criação de cursos e oficinas de costura, 

criação de bijuterias e objetos de resina e algumas ações pontuais com a criação de coletivos 

que atuam nesses espaços. Foram encontradas as seguintes subcategorias: 

1. Cursos voltados para o público feminino, como ateliê de costura, modelagem em 

resina, elaboração de cadernos e materiais de papelaria. 

2. Ações de coletivos voltados para a inclusão no mercado e experimentações 

artísticas. 

Em relação ao terceiro grupo, não foram encontrados projetos específicos para 

meninas, mas o Movimento Mulheres Makers desenvolve ações em parceria com alguns 

FabLab pesquisados. São projetos relacionados com a empregabilidade atual e futura e o 

movimento se apresenta como  

O Movimento Mulheres Makers [MMM] é uma iniciativa tecnofeminista em 

rede, sem fins lucrativos, criada com o intuito de empoderar e incentivar 

mais mulheres na atuação em Ciência, Tecnologia & Inovação [CT&I], em 

especial no universo do Movimento Maker, do Tecnofeminismo e do 

Empreendedorismo Feminino a partir de técnicas DIY [Do It Yourself - Faça 

Você Mesma] e DIWO [Do It With Others - Faça Com As Outras] 

(MOVIMENTO MULHERES MAKERS, 2019). 

 

Nos FabLab públicos de São Paulo, alguns coletivos organizam ações nos espaços 

com a criação de clubes e ateliês de costura e design. Embora restritas numericamente e 

geograficamente, essas ações demonstram que a possibilidade de empoderamento e 

transformação maker já foi identificado pelos grupos que lutam pela equidade de gênero. 

Nos dois FabLab brasileiros observados, as ações voltadas para o público feminino não 

aparecem de forma explícita, embora seja possível identificar a preocupação dos 

coordenadores em manter o interesse e crescimento do público feminino nos cursos e eventos 

oferecidos nesses espaços. Não foram encontradas subcategorias para esse grupo. 
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Em relação aos dois FabLab observados em Bremen, o grupo de pesquisa em Mídias 

Digitais na Educação – DIMEB, vinculado ao Centro de Matemática e Informática da 

Universität Bremen (Alemanha), desenvolve vários projetos para atender a demanda crescente 

dos sistemas educacionais e o uso das tecnologias digitais na educação é considerado como 

um elemento estratégico que pode auxiliar no desenvolvimento de competências e 

habilidades, ajudando a superar as dificuldades de aprendizagem. Os dois FabLab pertencem 

à universidade: um, está localizado dentro do campus e tem como o foco a formação e a 

pesquisa; o outro está localizado no centro da cidade de Bremen e tem como foco a oferta de 

cursos para a comunidade.  

Em relação ao primeiro grupo da pesquisa, encontramos várias ações destinadas ao 

público infantil e jovem. São projetos realizados em parceria com as escolas e com a 

comunidade. No FabLab público foi construída uma pista de bicicross e skate exatamente 

para servir com um atrativo para as crianças e adolescentes da comunidade.  

Em relação ao segundo grupo, encontramos cursos e oficinas de programação e 

construção de produtos voltados especificamente para o público feminino. São cursos e 

oficinas divididos por faixa etária, contemplando crianças e adolescentes com foco em ações 

de sustentabilidade, vestuário inteligente, jogos e confecção de produtos. 

No terceiro grupo, encontramos o projeto Smile, desenvolvido por professores da 

Universität Bremen e colaboradores do FabLab. O projeto tem por objetivo desenvolver 

estratégias para atrair o sexo feminino (meninas de 10 a 17 anos) para a área da tecnologia 

e, desta forma, aumentar a parcela de mulheres no setor de TI. Utiliza-se como tema 

motivacional o tema social de “Ambientes Inteligentes” em que estes ambientes necessitam 

de aplicativos de tecnologia que apoiam pessoas (possivelmente também animais) na vida 

cotidiana, agindo de forma independente e com visão de futuro. A oficinas são realizadas 

por meio de dispositivos interconectados, equipados com sensores para detectar situações e 

processos, assim como máquinas de prototipagem rápida, como cortadores de laser, 

impressoras 3D e kits de computação físicas para ideias próprias para ambientes inteligentes, 

bem como com atuadores que podem intervir ativamente no ambiente.   

Observamos que o foco do projeto é a chamada para a reflexão e a solução de 

problemas das participantes da oficina. O objetivo da oficina é a apresentação e o manejo 

de diversas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, estimula a reflexão sobre os problemas e as 

possíveis soluções. Percebemos, no comportamento e na reação das participantes, o 

interesse e a aceitação dos desafios propostos.  
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Os estudos realizados durante o desenvolvimento do projeto apontam resultados 

interessantes. Schelhowe (2016) descreveu a importância dos FabLabs como lugares de 

inclusão digital e fomento do interesse de crianças e jovens por ciência e tecnologia. Dittert, 

Wajda e Schelhowe (2016) apresentaram os resultados de abordagens criativas para ciência da 

computação, com a prática e avaliação de oficinas de tecnologia para jovens. Os resultados 

indicam que as ações realizadas em espaços maker desenvolvem as potencialidades das 

meninas em áreas nas quais elas não costumam atuar como protagonistas, despertando o 

interesse e criando o empoderamento na busca de soluções e construção de artefatos. 

A preocupação com as questões de gênero do projeto indica que os problemas de 

falta de oportunidades para as meninas, sobretudo nas áreas de Ciências e Tecnologia, é um 

problema que extrapola os contextos de desenvolvimento econômico e social. Se em países 

considerados desenvolvidos economicamente, com pouca desigualdade e respeito aos 

direitos fundamentais, é necessário desenvolver ações para garantir a equidade de gênero, 

podemos reconhecer a questão como um problema universal que é mais agravado nos 

países com condições de desigualdade econômica e social acentuada, como é o caso do 

Brasil. 

 

6 Considerações finais 

 A filosofia maker tem princípios de colaboração, tolerância e equidade bastante 

interessantes e que podem ser apropriados para o desenvolvimento de ações de letramento 

científico e empoderamento de meninas, mas ainda precisamos avançar na expansão e 

visibilidade dessas ações dentro dos espaços maker existentes. É fundamental que as ações 

superem os estereótipos de gênero existentes na nossa sociedade, que perpetuam a 

desigualdade e a segregação dos espaços de atuação. Os equipamentos existentes nos Fablab 

(impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de recorte, fresadoras CNC, computadores com 

software de desenho digital CAD, equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de 

marcenaria e mecânica) e os cursos ofertados, possibilitam exatamente a superação da divisão 

de gênero, já que todos os equipamentos e cursos são acessíveis para qualquer pessoa 

desenvolver projetos.  

É urgente avançarmos em direção ao estabelecimento de políticas e ações concretas, 

não apenas para o empoderamento feminino, mas, também, para atrair meninas para as áreas 

de Ciência e Tecnologia, consideradas vitais para o desenvolvimento de qualquer país. Esse 

movimento não pode ficar restrito ao ensino superior, momento em que as escolhas já foram 
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realizadas, é fundamental alcançar as alunas da Educação Básica durante o seu processo 

formativo. As meninas precisam acreditar que são capazes de seguir qualquer carreira e é 

necessário prover os meios para que as suas escolhas sejam respeitadas e apoiadas. O 

movimento maker e o uso dos FabLab como espaços de apresentação e desenvolvimento de 

produtos e solução para desafios, podem ser excelentes meios de empoderamento para elas.   
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