
                                                                                                   

 

1 

 

Indústria 4.0, Educação e impressão 3D 

De que forma estão relacionados? 

 

Para enfrentar os novos e emergentes desafios da 4ª Revolução Industrial, a escola necessita 

de implementar práticas que dotem os estudantes com necessárias capacidades para enfrentar 

estes novos desafios.  

Atualmente vigora a 4ª etapa da Revolução Industrial, nomeada de várias formas – Indústria 

4.0, Industrial Internet of Things (IIoT); Fabricação Inteligente (Smart manufacturing); 

Transformação Digital – mas sempre com o mesmo propósito, interligar o todo o processo 

produtivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Interligação Indústria 4.0. Fonte: https://pixabay.com/pt 

 

A Indústria 4.0 apresenta como principais vantagens: 

    Virtualização – a interligação entre dados dos sensores com modelos virtuais e de simulação 

permitem criar cópias virtuais das Fábricas Inteligentes; 

    Descentralização – capacidade dos sistemas ciber físicos em tomar decisões 

autonomamente e capacidade de produção local com tecnologias como Impressão 3D;  

    Orientação para o serviço – utilização de arquiteturas de software orientadas a serviços 

aliado ao conceito de Internet; 
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    Modularidade – Produção de acordo com procura, acoplamento e desacoplamento de 

módulos na produção. Oferece flexibilidade para alterar as tarefas de cada equipamento mediante 

a necessidade; 

    Interoperabilidade – capacidade dos sistemas Ciber físicos, humanos e fábricas 

comunicarem uns com os outros através da Internet das Coisas (lloT) e da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Conceitos Tecnológicos inerentes à Indústria 4.0. Fonte: https://hub.pme-digital.pt  

 

A Indústria 4.0 surge com mudanças nos modelos de produção e negócio permitindo criar 

sistemas responsivos e adaptativos face aos requisitos altamente dinâmicos do mercado atual. Este 

conceito incentiva a elevação dos requisitos do produto, bem como propicia um ambiente mais 

competitivo para o qual a indústria tem que estar mais e melhor preparada. Isto é possível pela 

entrada definitiva e inevitável das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

O sistema de ensino têm aqui um papel importante, pois deve ter como objetivo principal 

adequar os conteúdos formativos do sistema de ensino nacional às novas tecnologias e promover 

medidas de requalificação e formação de estudantes, dotando-os com competências adequadas às 

necessidades das empresas.  

https://hub.pme-digital.pt/
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Qualificar as pessoas e as organizações para responderem aos desafios da 4ª revolução 

industrial deve ser o objetivo da educação por excelência a par com proporcionar aos professores 

as ferramentas pedagógicas adequadas.  

Várias mudanças na educação foram delineadas como a necessidade do professor inovar as 

práticas pedagógicas e a importância das tecnologias digitais no processo de ensino. Existem 

iniciativas neste sentido, entre as quais se destacam: os ambientes colaborativos (como o 

preconizado por este projeto – ITE) e a introdução de tecnologias em atividades de ensino e 

pesquisa, como a impressora 3D. 

Contar com uma impressora 3D na sala de aula permitirá que os alunos tenham acesso a essa 

tecnologia que promete mudar os processos de fabricação nos próximos anos. Os jovens serão 

estimulados a criarem seus próprios projetos, desde a conceção até o objeto final. Consideramos 

ainda que a impressão 3D pode envolver e desenvolver diversas capacidades: estimular estudantes 

e professores, fortalecer o compromisso com a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, focar 

na resolução criativa de problemas, na iniciativa do aluno e na cooperação. O maior benefício é o 

da qualidade da aprendizagem, gerando estudantes mais capacitados e qualificados para atuar 

numa futura profissão. Este conhecimento pode representar um ganho enorme para toda a vida da 

pessoa, não só pessoal, mas também profissional.  

Para o estudante, significará uma mudança de mentalidade quanto à necessidade de 

qualificação ao longo da vida. É necessário aproximar o setor educacional do setor empresarial.  

 

É possível encontrar mais informações sobre a impressão 3D, incluindo aplicações, tendências 

e os seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”. 

 

Fontes: 

https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/  
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