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INTRODUÇÃO   

  Mudanças planejadas em processos, serviços e produtos que conduzem ao 

aprimoramento no aprendizado de um indivíduo, definem como a inovação reflete e 

atua na educação (SEIN-ECHALUCE; FIDALGO-BLANCO; ALVES, 2017). A 

capacidade de adquirir conhecimento e aprender são dependentes do estilo de 

aprendizado de cada estudante; sendo esta relacionada diretamente com atividades 

acadêmicas e criatividade, e por isso a tarefa de ensinar grupos se torna complexa, 

demandando métodos além dos convencionais (e.g. livros, lousas, cadernos), 

quando se objetiva educar o todo (EISHANI; SAA’D; NAMI, 2014). 

  O suporte acadêmico, no desenvolvimento da criatividade, se faz por meio de 

pesquisas e aplicações práticas das disciplinas ensinadas, conduzindo a 

manifestação de ideias originais. A criação de ambientes modernos e tecnológicos 

auxilia na introdução desta, no processo da educação; resultando para Likeschová e 

Tichá (2013) à fomentação da inovação em universidades (LIKESCHOVÁ; TICHÁ, 

2013).   

  Computadores, softwares, e-book’s e outras novas tecnologias digitais tem 

auxiliado a educação, criando conexões entre ideias e sistemas permitindo a 

construção do conhecimento de forma portátil e flexível (MOTA; SCOTT, 2014). A 

modelagem e a programação utilizando sistemas CAD (Computer Aided Design), 

CAE (Computer Aided Engineering) e CAM (Computer Aided Manufacturing), trouxe 

soluções para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de engenharia, 

possibilitando melhorias e correções nestes, além de estudos mais complexos e 

interativos através das representações gráficas eletrônicas 2D e 3D, por meio da 

simulação computacional (SILVA; PEREIRA, 2018). E partindo do princípio de 

evolução e da necessidade de materialização de protótipos, maquinários foram 

acoplados a esses sistemas digitais, com a função de produzir modelos físicos dos 

projetos, utilizando matérias primas como gesso, plásticos, metal, dentre outros, em 

processo denominado manufatura aditiva (PUPO, 2017). 

  Manufatura aditiva, simulação, são dois dos pilares da Indústria 4.0 (RÜßMANN et 

al., 2015) que já são aplicados de forma ampla e positiva dentro do âmbito 

acadêmico, fomentando entre os alunos a cultura maker, que é caracterizada pela 

inovação, proatividade, criatividade e empreendedorismo. Seguindo essa tendência 

este artigo tem como objetivo apresentar, como caso de estudo, a influência da 

cultura maker e das tecnologias da Indústria 4.0, no desenvolvimento do 



conhecimento e da inovação no ensino dos cursos de engenharia, visando o 

aprimoramento das competências e habilidades exigidas do profissional da área. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Averiguar a eficácia da cultura maker e tecnologia da indústria 4.0 como 

ferramenta educacional. 

Específico 

 Análises e inferências acerca da aplicação das tecnologias e áreas de 

conhecimento ligadas à Indústria 4.0 e cultura maker dentro das 

universidades brasileiras. 

 Fazer um estudo de caso em uma universidade, do impacto da aplicação dos 

preceitos da indústria 4.0 e cultura maker no desempenho acadêmico, prático 

e científico dos alunos da mesma. 

 

METODOLOGIA  

  Afim de realizar o objetivo deste artigo, se faz necessário o entendimento dos 

conceitos envolvidos no mesmo, assim como a seleção da amostra das 

universidades à serem estudadas. 

  Para tal foi executado um estudo bibliográfico referente aos temas: Indústria 4.0 e 

Cultura Maker. O estudo intensivo desses temas permitiu a síntese de suas ideias 

através do elencamento de conceitos chaves para o entendimento da mesma. 

Tendo em vista que a Cultura Maker se mostra mais como um movimento filosófico e 

social (GAVASSA et al., 2016), o seu aspecto difuso torna difícil parametrizá-la. No 

entanto a Indústria 4.0 possui conceitos bem trabalhados e concretos e, portanto, as 

comparações que geraram resultados para posteriores inferências se deram entre 

os pilares da revolução 4.0 e as amostras selecionadas.  

  Durante a escolha das amostras foi feita uma reflexão sobre quais características 

deveriam ser levadas em consideração para otimização do processo de seleção 

amostral. Para isso este artigo entenderá a educação como um produto final, o aluno 

como uma matéria prima, a universidade como um ambiente de produção e as 

metodologias alinhadas com a cultura maker e a Indústria 4.0 como uma ferramenta 

operatriz. Nesse contexto, para entender a eficiência de uma universidade em 



produzir educação, é necessário analisar a transformação do aluno por meio das 

metodologias estudadas. 

  Seguindo essa metodologia pode-se definir como as melhores universidades: 

aquelas que conseguem produzir mais educação sobre os alunos. Então o fator que 

definiu a escolha amostral é o índice de internalização de conhecimento dos alunos, 

onde as instituições com um índice maior, foram as escolhidas. Para mensurar esse 

índice serão utilizados os resultados gerais do ENADE como critério de 

ranqueamento. 

  O ENADE surge em 2003 como uma ferramenta de avaliação, através do 

diagnóstico de competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de 3 

anos de escolarização no ensino superior (VERHINE et al., 2006), mostrando-se 

como o indicador que mais se alinha a filosofia deste estudo. 

  Porém um problema com o indicador ENADE é que o mesmo não se dá por 

instituição universitária como um todo e sim por curso, deixando duas possibilidades: 

restringir o ranqueamento pelos indicadores de um curso específico ou ranquear por 

meio de uma média dos ENADE’s de toda a instituição. Pelo presente estudo focar 

na educação em engenharia, se torna mais assertivo focar em um curso específico, 

para este caso será escolhido os cursos de engenharia mecânica, por irem em 

encontro ao estudo de caso específico à ser explanado posteriormente e por ser 

uma modalidade de engenharia capaz de englobar a maioria dos preceitos da 

Indústria 4.0. 

  Com as amostras definidas, consistindo dos 5 primeiros cursos ranqueados, e com 

os pilares da indústria 4.0 listados, foi analisado a grade curricular de cada curso e 

averiguado se as mesmas fornecem aporte aos pilares da revolução industrial. A 

análise deste resultado servirá de argumento para inferências sobre a penetração 

das tecnologias, conceitos e metodologias da indústria 4.0 nas universidades, afim 

de se ter o entendimento do estado da arte deste tema na sociedade acadêmica 

nacional. 

  Para esta parte do estudo utilizou-se como base o RUF (2017), ranque que 

classifica as universidades com base na média do seu ENADE dos anos de 2013, 

2014 e 2015. As cinco primeiras instituições com maiores notas médias no ENADE 

para o curso de Engenharia Mecânica, da primeira para a última, são: Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade 



Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

  O estudo de caso se dará pela análise do desenvolvimento de habilidades técnicas, 

acadêmicas e científicas dos alunos de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário de Patos de Minas, após serem submetidos ao ambiente maker do 

FabLab. 

  Espaços destinados exclusivamente a cultura maker, os FabLabs, como parte da 

Indústria 4.0, tem como objetivo a inovação e o empreendedorismo; tendo dentro de 

suas instalações equipamentos como impressoras 3D, fresadoras, máquinas de 

corte à laser, computadores, softwares de design e modelagem. Os FabLabs 

surgem como uma máxima na evolução do conhecimento no século 21, ampliando 

as possibilidades em pesquisas e criações, dentro do âmbito acadêmico (OLIVEIRA, 

2016). 

  Este artigo apresentará, a influência do FabLab, do Centro Universitário de Patos 

de Minas (UNIPAM), no desenvolvimento do conhecimento e da inovação no ensino 

do curso de Engenharia Mecânica, como ferramenta para o aprimoramento das 

competências e habilidades exigidas do profissional da área de engenharia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Figura 1. Nove tecnologias que estão transformado a produção industrial - 

(RÜßMANN, 2015) 

 

Indústria 4.0 

  A indústria 4.0 é um termo que nasceu na Alemanha, país dotado de um dos 

maiores e mais desenvolvidos polos industriais do mundo. Trata-se de um programa 

de desenvolvimento industrial que foi criado através de uma parceria do governo 



alemão, com empresas e pesquisadores; e que trouxe à tona, alguns tópicos de 

desenvolvimento que farão com que as indústrias migrem do atual processo de 

manufatura (KAGERMANN, 2013). Tais tópicos podem ser apreciados na Fig. (1): 

Cultura Maker 

  Meira e Ribeiro (2016) descrevem o movimento maker como uma influência da 

cultura faça você mesmo (Do-It-Yourself). O princípio de ambas as culturas é o de 

que qualquer indivíduo, mesmo não sendo um especialista, consegue construir, criar 

e transformar os mais diversos objetos, ambientes e projetos, usando materiais de 

baixo custo e a própria força de vontade. 

  A cultura maker se difere do movimento faça você mesmo, no tocante as 

ferramentas de fabricação e desenvolvimento. Enquanto o faça você mesmo 

caracteriza-se pela utilização das próprias mãos e ferramentas simples, a cultura 

maker dissemina a utilização de recursos tecnológicos como manufatura aditiva, 

máquinas de corte à laser e fresadoras CNC’s para a prototipagem de produtos e 

projetos, simples ou complexos, de forma rápida, barata e modular; além da 

utilização de softwares CAD, CAE e CAM e vários gadgets eletrônicos e 

microprocessadores (HALVERSON; SHERIDAN, 2014). 

 

Visão Geral da Aplicação dos Pilares da Indústria 4.0 nas Universidades 

  Com a análise da grade curricular dos cursos de engenharia mecânica das 

instituições amostrais, além da análise dos seus planos pedagógicos e de relatórios 

e notícias disponibilizados pelas mesmas, foi verificado quais dos pilares da 

Indústria 4.0 são trabalhados nas respectivas instituições, gerando os seguintes 

gráficos: 

Gráfico 1 - Frequência absoluta de tópicos da Indústria 4.0 aplicados na 

metodologia de ensino dos 5 principais cursos de engenharia mecânica do Brasil. 
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Gráfico 2 – Quantidade de tópicos por instituição. 

 

Estudo de Caso 

  Os projetos desenvolvidos no FabLab, Laboratório de Fabricação Digital do Centro 

Universitário de Patos de Minas, foram decorrentes da proposta do plano de ensino 

das disciplinas Projeto Integrador I, IV, V e VI; sendo estas, conteúdo específicos da 

estrutura curricular adotada para o curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário de Patos de Minas – UNIPAM.  

  As metodologias utilizadas nestas disciplinas, variam de acordo com o tema 

selecionado, mas seguem a mesma sequência de execução, começando pela 

introdução teórica do conteúdo a ser trabalhado, para a inserção do graduando ao 

assunto, além da exemplificação de aplicação por meio de artigos e equipamentos já 

produzidos. Posteriormente é definido o projeto a ser trabalhado por equipe, 

podendo este ser o mesmo para todos, fazendo prevalecer a individualidade e o 

resultado da incorporação desta na colaboração, ou diferente, para uma maior 

exploração do tema e da criatividade. 

  Sendo orientados por um docente do curso, ao longo do semestre, a disciplina de 

Projeto Integrador, como atividade complementar, tem a finalidade de capacitar os 

discentes, desenvolvendo suas habilidades tecnológicas, técnicas e 

comportamentais que satisfaça as exigências do mercado profissional. A 

prototipagem se adequa a esses parâmetros, por demandar a criação física de uma 

ideia abstrata, iniciando pelo design e dimensionamento dos projetos e finalizando 

pela confecção de modelos reais de escala reduzida. 

  O FabLab do UNIPAM é provido de todos os equipamentos essencialmente 

recomendados pelo CBA-MIT (Center for Bits and Atoms- Massachusetts Institute of 

Technology), para um FabLab: cortadora de vinil, cortadora a laser, impressoras 3D 

e fresadoras de precisão e de grande formato, além de um espaço geral composto 

por computadores equipados com softwares de design e ferramentas convencionais 

(e.g. martelo, instrumentos de medição, chaves de fenda). 

  Como resultado da utilização dos preceitos da Indústria 4.0 e cultura maker na 

disciplina de Projeto Integrador, foram desenvolvidos 22 projetos (Tabela 1), ao 

longo de 2 anos, utilizando dos maquinários de fabricação digital, do FabLab para a 

confecção de protótipos.  
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  Evidencia-se que, logo de primeira instância, os alunos de Engenharia Mecânica, 

do UNIPAM, são submetidos a um desafio que exige deles conhecimentos que 

serão aprofundados somente em disciplinas do 4° e 5 ° período: construir um veículo 

suspenso em cabos de aço com peso e velocidade máxima de 350 g e 1 m/s, capaz 

de suportar uma carga de 250 g e por fim este ter a precisão de lançá-la em um alvo 

(Fig. 2). 

  A aplicação pratica dos conteúdos teóricos lecionados é essencial para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos e a assimilação do conhecimento, segundo 

Pupo (2017) esta pedagogia é a dinâmica base de um FabLab. O interesse pelo 

aprender através do “fazer” pode ser observado nos projetos do 5° período, onde se 

é retomado o “Carrinho para trilho II”, por uma equipe da disciplina, uma vez que, 

nesta fase do curso, já passaram pelas disciplinas exigidas e foram capazes de 

construir um protótipo de maior complexidade.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Lista de projetos 

Período Projeto  Disciplinas  

1° Carrinho para trilho I
 

Estática 

Mecânica do Sólidos 

4° Dosador de Agregados
 

Elemento de Máquinas 

Elevador de Piscina Desenho Técnico 

Aproveitamento do Vapor da Gasolina em Tanques Resistencia dos Materiais 

Ponte Rolante Gerenciamento de Projetos 

Robô Aparador de Ervas Daninhas Maquinas de Elevação e Transporte 

 Automação 

5° Acoplador de motor Física III 

Aranha Theo Jansen Química  

Automação Residencial Elementos de Máquinas 

Carrinho para trilho II Instrumentação 

Chassi Robô Seguidor de Linha Resistência dos Materiais 

Escultura de Ferro Fluido Ciência e Tecnologia do Materiais 

Esteira Seletora Mecânica do Sólidos 

Esteira Transportadora II Estática 

Estrutura Cinética Dragão Desenho Técnico 

Estrutura Cinética Gota d'agua  

Estrutura Cinética Letras  

Pêndulo Wave  

6º Aranha Theo Jansen Fenômenos de Transporte 

Guincho Aquático Sistemas Térmicos 

Motor Stirling Termodinâmica 

Trocador de Calor Desenho Técnico 



 

Figura 2. Carrinhos para trilho 

   Nos demais projetos, pode ser notado que para a prototipagem os graduandos 

fizeram o uso de conhecimentos que seriam aprofundados somente em períodos 

avançados, demonstrando a capacidade de criação e pesquisa destes. Além da 

multidisciplinaridade, utilizando de conteúdos básicos como Física I e Cálculo; 

profissionalizantes, como Desenho Técnico e Projetivo e Gerenciamento de 

Projetos; e específicos, como termodinâmica e Elementos de Máquinas. 

  Configurando como uma inovadora metodologia ativa, de acordo com Gaeta e 

Masetto (2010), as disciplinas de Projeto Integrador usando os recursos da indústria 

4.0 e aliado as filosofias makers, desenvolvem habilidades de planejamento e 

análise de um projeto frente a uma problemática, necessitando de um envolvimento 

maior do aluno na pesquisa e no trabalho em equipe, fazendo do professor um 

mediador e orientador, incentivando a expressão de ideias e da criatividade. 

 

RESULTADO 

  Analisando os dados gerados pelos gráficos nota-se que as instituições de ensino 

superior, cujos alunos melhor se qualificaram perante o ENADE, agregam princípios 

da Indústria 4.0 em seu plano pedagógico. Um detalhe interessante é que, nessa 

amostra, instituições mais bem classificadas apresentam uma frequência maior de 

tópicos da revolução industrial. 

  Pode-se então inferir que há uma tendência entre as instituições de ensino superior 

em mesclar alguns pilares da 4.0. No entanto não se deve entender que a 

classificação dessas instituições se dá pela aplicação desses tópicos, haja visto que 

esse é um conceito muito mais complexo e não pode ser aferido apenas pelos 

dados coletados por este estudo. O que interessa para este artigo é o fato de que os 

grandes polos educacionais nacionais se preocupam em agregar a teoria e a 

tecnologia da revolução industrial em seu plano de ensino, evidenciando que as 



mesmas se mostram assertivas como ferramenta para o aprimoramento da 

educação no ensino superior, haja visto sua utlização recorrente. 

  Essa afirmação se torna ainda mais tangível ao analisar os dados levantados pelo 

estudo de caso. O contato da cultura maker e tecnologia 4.0 com os alunos serviu 

como um catalizador para a inovação, haja visto que a simples possibilidade de se 

poder criar e a disposição das ferramentas necessárias, somadas a correta 

aplicação de objetivos por meio de um tutor, utilizando de metodologia ativa, foi o 

necessário para que os discentes produzissem resultados complexos, utilizando 

conceitos e teorias até então desconhecidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Baseado na frequência em que tecnologias ligadas à indústria 4.0 são encontradas 

na metodologia pedagógica das principais universidades brasileiras, assim como no 

sucesso de sua utilização no estudo de caso, o presente artigo infere a eficácia de 

tais métodos como ferramenta de inovação no ensino superior, principalmente 

quando utilizada para complementar técnicas de metodologia ativa. 
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