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Resumo 

Existe uma grande dificuldade e desafio para uma boa comunicação na sala de aula. Os 

professores devem sempre estar atualizado com os acontecimentos, não só com o 

assunto de nossas disciplinas, mas num contexto geral. É uma constante pesquisa e 

atualização das questões que envolvem a fabricação moderna. Os processos de produção 

de gestão da procura, fazendo com que a classe sempre atraente, chamando a atenção 

dos alunos para educá-los a fazer excelentes profissionais, que irão ajudar a construir 

um mundo melhor. O princípio básico da aprendizagem da ação é que a competência 

gerencial é desenvolvido a partir da integração do conhecimento formal (obtido por 

meio de treinamento, cursos, leitura, a experiência prática) e a capacidade de questionar 

esses achados. As reuniões são realizadas em pequenos grupos, durante o qual cada 

participante tem a oportunidade de ser desafiado a fim de buscar uma melhor 

compreensão do assunto, e, vendo o seu problema abordado a partir de diferentes pontos 

de vista, tornando-os modelos mentais expostos cada. Note-se que o problema a partir 

da perspectiva da aprendizagem da ação, é aquele para o qual não há solução conhecida 

e que geralmente envolve as relações entre as pessoas. Este não é um enigma cuja 

resposta existe e está geralmente ligada à aplicação de ferramentas e técnicas para 

resolver objetivo. 
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DEVELOPMENT OF TECHNIQUES OF LEAN PRODUCTION SYSTEM IN 

HIGHER EDUCATION 

 

 

Abstract 
There is great difficulty and challenge for good communication in the classroom. Teachers should always 

be updated with the happenings, not only with the subject of our disciplines, but a general context. A 

continued search of work or knowledge and scientific research, new teaching techniques, with research 

practices in parts production concepts. It is a constant research and updating of the issues surrounding 

the modern manufacturing. The production processes of managing demand, making the always attractive 

class, grabbing the attention of students to educate them to make excellent professionals, who will help to 

build a better world. The basic principle of the Action Learning is that managerial competence is 

developed from the integration of formal knowledge (obtained through training, courses, reading, 
practical experience) and the ability to question these findings. Meetings are held in small groups, during 

which each participant has the opportunity to be challenged in order to seek a better understanding of the 

matter, and seeing your problem approached from different points of view, making them exposed mental 

models each. Note that the problem from the perspective of the Action Learning, is one for which there is 

no known solution and that usually involves relationships between people. This is not a riddle whose 

answer exists and is usually linked to the application of tools and techniques for solving objective. 

 

Keywords: Higher Education; Education systems; Lean Production 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

A Manufatura Enxuta, também conhecida por Lean Manufacturing, surgiu na década de 

50, no Japão, como uma teoria que se baseava na priorização das melhorias da função-

processo, pela eliminação contínua e sistemática das perdas do sistema produtivo. 

Sustentava o Sistema Toyota de Produção − STP, o qual foi construído utilizando-se, 

paralelamente, uma teoria de produção e uma testagem empírica da teoria pela lógica, 

do tipo tentativa e erro. 

Nos dias atuais é pouco explorado as ferramentas de produção enxuta no ensino. A 

grande dificuldade é adequar as teorias da administração da produção nos planos de 

ensino. 

Com a  adaptação e aplicação dos conceitos e princípios da Produção Enxuta no ensino 

é um desafio, principalmente porque esse processo representa a construção de uma 

teoria para o gerenciamento. 

A questão é que nos dias atuais é pouco explorado as ferramentas de produção enxuta 

no ensino. A grande dificuldade é adequar as teorias da administração da produção 

(produção enxuta) nos planos de ensino. Com a  adaptação e aplicação dos conceitos e 

princípios da Produção Enxuta no ensino é um desafio, principalmente porque esse 

processo representa a construção de uma teoria para o gerenciamento. 

Um trabalho de busca continuada ou conhecimentos e pesquisas cientificas, técnicas 

novas ensino, com analise praticas dos conceitos de produção. 

É um trabalho constante de pesquisa e atualização dos assuntos que envolvem a 

manufatura moderna. Os processos de produção gerenciando da demanda, tornando a 

aula sempre atrativa, conquistar a atenção de aluno para conscientizar para torná-los 

excelentes profissionais, que ajudarão a constituir um mundo melhor. 

A busca do alto conhecimento também algo de extrema importância, os desafios com as 

inovações tecnológicas em busca de identificar e eliminar desperdícios, através da 

Este trabalho analisa este processo de transferência sob o ponto de vista do processo de 

aprendizagem individual e coletiva. Apresenta conceitos e instrumentos facilitadores da 

aprendizagem.   Para  facilitar a comunicação, conceitos de Aprendizagem 

Organizacional e a prática da reflexão sobre a ação, através da abordagem da 

Aprendizagem pela Ação. 

O Projeto conclui destacando a necessidade de desenvolvimento da competência 

gerencial  dos profissionais do setor, para incentivar a aplicação da teoria da Produção 



Enxuta nos processos da Construção e, consequentemente, buscar a melhoria do 

desempenho da Indústria. 

Um conceito mais aprimorado é encontrado na Produção Enxuta (Lean Production) é a 

denominação de uma nova concepção dos sistemas de produção, que teve origem na 

indústria japonesa, mais especificamente na Toyota Motor Company, a partir do 

trabalho desenvolvido por Taiichi Ohno e Shigeo Shingo. Diante da necessidade de 

produzir pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos, Ohno estudou os 

sistemas de produção norte-americanos, adaptou seus conceitos para a realidade 

japonesa da época, que se caracterizava pela escassez de recursos (materiais, 

financeiros, humanos e de espaço físico), e aplicou novas abordagens para a produção 

industrial, o que acabou consolidando, na prática, o chamado Sistema Toyota de 

Produção ou Produção com Estoque Zero. 

Pesquisar novos dispositivos didáticos que envolvem os alunos com a matéria e 

administrar a heterogeneidade da sala de aula. Este ponto é um pouco complexo, pois 

temos que nivelar, para que todos acompanhem, despertar no aluno um desejo de 

aprender, relacionar o trabalho com os desenvolvimentos da disciplina, mostrar onde ele 

pode utilizar o que esta aprendendo em sala na sua vida pessoal ou profissional. 

Explorar acontecimentos e interesses dos alunos para favorecer a transferência dos 

saberes. 

A Aprendizagem pela Ação tem como objetivo o desenvolvimento do indivíduo, no que 

se refere a mudanças de atitudes e do processo de resolução de problemas na atividade 

profissional. No trabalho em desenvolvimento, a aplicação desta abordagem está 

vinculada ao objetivo de habilitar gerentes a promover um processo de aprendizagem 

organizacional. 

Este trabalho tem como objetivo investigar da essência da Produção Enxuta e suas 

ferramentais, e busca sua aplicação na gestão de processos operacionais de projetos 

voltados à Educação. Diante da necessidade da qualidade em prestação de serviços, 

nota-se que o tema abordado é de interesse e possui aspecto multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Sistema de produção enxuta  

 

No Sistema de Produção Enxuta, também conhecido como Sistema Toyota de 

Produção, possui diversas ferramentas que são utilizadas nos processos de Gestão da 

Produção. 

Ao pesquisar a literatura sobre a aplicação dos princípios enxutos no segmento de 

prestação de serviços, depara-se, especialmente, com relatos de uso na área hospitalar. 

Área esta, que junto ao segmento da educação universitária, são considerados 

segmentos de maior complexidade de gestão. 

Estudo da melhor produtividade com menor Lead Time e com a qualidade assegurada. 

Eliminando as fontes de desperdícios; Superprodução; Estoque; Inventario; 

Movimentação de materiais; Processamento; Retrabalho. 

 

2.2 Produção Enxuta 

 

A produção enxuta (do original em inglês, lean) é, na verdade, um termo cunhado, no 

final dos anos 80, pelos pesquisadores do International Motor Vehicle Program − 

IMVP, um programa de pesquisas ligado ao Massachusetts Institute of Technology − 

MIT, para definir um sistema de produção eficiente, flexível, ágil e inovador, superior à 

produção em massa, um sistema habilitado a enfrentar melhor um mercado em 

constante mudança. Na verdade, Manufatura Enxuta é um termo genérico usado para 

definir o Sistema Toyota de Produção - STP. 

A melhor maneira de descrever a produção enxuta é contrastá-la com seus 

predecessores: produção artesanal e produção em massa. Produção artesanal usa 

trabalhadores altamente qualificados e simples, porém flexíveis ferramentas para fazer 

exatamente o que o consumidor deseja: um item de cada vez. O resultado é que o 

consumidor tem exatamente o que ele queria, mas com um custo provavelmente alto. A 

produção em massa usa vários profissionais de habilidades bastante específicas para 

desenhar produtos que são construídos por profissionais pouco ou não qualificados 

operando máquinas caras e capazes de realizar um só tipo de tarefa. As máquinas 

produzem produtos padronizados em um volume muito alto. Devido ao alto custo que 



uma parada do processo pode causar, o produtor em massa usa muitas reservas - 

fornecedores, trabalhadores e espaço extras - para assegurar produção contínua, o que 

gera desperdício (muda, em japonês). Além disso, devido ao alto custo para se mudar 

para um novo produto, o produtor em massa continua com um design (projeto) padrão 

em produção por tanto tempo quanto possível. O resultado é que o consumidor tem 

menores custos, mas com uma menor variedade, e os trabalhadores tentem a achar sua 

parte do trabalho repetitiva e monótona. 

 

2.3 Conceitos de Produção Enxuta 

 

A produção enxuta, ao contrário, usa times de trabalhadores com várias habilidades em 

todos os níveis de organização, e usa máquinas altamente flexíveis e cada vez mais 

automatizadas para produzir grandes volumes de produtos em enorme variedade, com 

melhor aproveitamento dos recursos existentes, em quantidade suficiente. O produtor 

enxuto define seu objetivo na perfeição, produzindo sempre maiores benefícios e 

delegando, a cada trabalhador, uma parte da responsabilidade. 

A produção enxuta induz cada indivíduo a aprender um vasto número de habilidades 

profissionais e aplicar essa criatividade no time. 

Para melhor entendimento do que seja o TPS, deve-se, inicialmente, compreender suas 

origens na manufatura, mais especificamente na indústria automobilística.Henry Ford 

criou o Modelo T em 1908 - seu 20° design em um período de cinco anos. Ele havia 

encontrado, finalmente, no modelo T, dois objetivos: um carro que era desenhado para 

produção em escala industrial e que era user-friendly (literalmente, “amigo do usuário” 

− qualquer pessoa podia dirigir e consertar o carro, sem ser chauffeur ou mecânico). 

 

2.4  Modelo conceitual do sistema Toyota de produção 

 

Na primavera de 50, um jovem engenheiro japonês, Eiji Toyoda, saiu para uma visita de 

três meses à fábrica Rouge (Ford convidou muitos engenheiros de todo o mundo para 

visitar sua fábrica; ele não mantinha segredos sobre a produção em massa). A fábrica 

Rouge era a maior e mais complexa da Ford, se não de todo o mundo. Depois de muito 

estudo, Eiji voltou ao Japão e, com a ajuda de seu gênio da produção, Taiichi Ohno, 

concluíram facilmente que a produção em massa nunca funcionaria no Japão. Desse 

começo experimental estava nascendo o que a Toyota veio a chamar de Toyota 



Production System − TPS (Sistema Toyota de Produção − STP) e, finalmente, produção 

enxuta. 

A Toyota encontrou muitos problemas no Japão. Seu mercado interno era pequeno e 

demandava grande variedade de veículos: carros de luxo para autoridades, carros 

pequenos para as cidades lotadas, pequenos e grandes caminhões para agricultores e 

indústria. A força de trabalho interna japonesa não desejava ser tratada como um custo 

variável ou como peças intercambiáveis. O Japão também não tinha a vantagem de 

trabalhadores "hóspedes" (imigrantes temporários que aceitavam condições de trabalho 

péssimas em troca de um salário razoável, como acontecia no Ocidente). O primeiro 

processo que Ohno melhorou foi o de estamparia de chapas de metal. Até então, a 

prática padrão era estampar um milhão ou mais de uma dada parte em um ano. 

Infelizmente, toda a produção da Toyota era de poucos milhares de carros por ano, e a 

empresa, na crise do pós-guerra, não tinha capital para financiar a compra de dezenas de 

prensas, que eram necessárias no sistema em massa. Ohno concluiu que, em vez de 

dedicar toda uma série de prensas para uma parte específica e estampar essas partes por 

meses ou anos sem mudar os moldes, ele desenvolveria técnicas simples de mudança de 

molde, e mudaria moldes frequentemente (a cada duas ou três horas, versus dois ou três 

meses), usando carrinhos para tirar e colocar os moldes. Dessa maneira, ele precisaria 

apenas de umas poucas prensas. Assim, ele descobriu que o preço de produção de um 

número menor de peças era menor, pois não havia gastos com estoque. 

Ele, não apenas economizava o preço do custo do estoque, como também fazia com que 

os erros fossem mais facilmente descobertos. Também teve a ideia de usar os 

trabalhadores da linha na troca de moldes, em lugar dos especialistas ocidentais, que 

faziam essa tarefa enquanto os trabalhadores ficavam ociosos. 

 

2.5  Modelo de Ensino Superior 

 

O sistema de ensino superior cresceu, modernizou-se, diversificou-se, profissionalizou 

parte de seu corpo docente, expandiu a pós-graduação e a pesquisa, conseguindo 

significativo progresso no cultivo da ciência e da tecnologia. O modo como isso foi 

realizado, com ensino de elite e ilhas de excelência sobretudo no interior do setor 

público e ensino de massa, sobretudo no interior do setor particular, dá margem a muitas 

interrogações. 



A sociedade e o governo não souberam ainda conciliar ensino de massa com ensino de 

elite. O mesmo ensino formal é ministrado à grande maioria dos alunos nas 

universidades federais, o tempo, os critérios, as disciplinas, o período letivo a todos 

atinge aparentemente do mesmo modo. Na prática a diferença aparecerá no nome da 

escola, na relação professores/alunos, na frequência aos laboratórios, na disponibilidade 

de livros e tempo para estudo, no clima de nível superior criado pela competitividade 

entre colegas, etc. A diferença aparecerá finalmente, na saída da universidade, na 

facilidade de entrar na profissão e perceber melhores salários. 

 

2.6  O Processo de Aprendizagem  

 

O processo para uma aprendizagem eficaz depende de inúmeros fatores, dentre os quais, 

os mais prementes são: o talento do professor, o tipo intelectual do aluno, as 

oportunidades oferecidas pelo ambiente imediato da escola, perspectivas futuras de vida 

do aluno. 

A escola não pode mais ser considerada como uma simples máquina de alfabetização. 

Sua função não se restringe mais, como antigamente, à modesta tarefa de ensinar, sua 

tarefa é mais ampla e profunda, ou seja, deve levar o nosso aluno a ser mais critico, 

mais compromissado e mais otimista em relação à aprendizagem. 

 

3 MÉTODO 

 

O princípio básico da Aprendizagem pela Ação é de que a competência gerencial é 

desenvolvida a partir da integração entre o conhecimento formal (obtido através de 

treinamentos, cursos, leitura, experiência prática) e a capacidade de questionar estes 

conhecimentos, Cabe ressaltar que o problema, na perspectiva da Aprendizagem pela 

Ação, é aquele para o qual não existe uma solução conhecida e que normalmente 

envolve relacionamento entre pessoas. Não se trata de um enigma, cuja resposta existe e 

é normalmente vinculada à aplicação de ferramentas ou técnicas objetivas para solução.   

 

3.1 O processo de aprendizagem conceitual 

  

Este projeto não pretende discutir a teoria sobre Aprendizagem, que é complexa e, às 

vezes, controversa, mas apresentar alguns conceitos importantes para a compreensão 



das dificuldades e especificidades do processo de aprendizagem do conteúdo da 

Produção Enxuta.  

3.2 Plano de Melhorias 

 

O Plano de Melhorias é antes de mais nada é preciso observar que a aprendizagem é 

tratada aqui sob o ponto de vista da Andragogia (ensino de adultos) e não da Pedagogia. 

A diferença fundamental entre essas duas abordagens está na consideração da bagagem 

social, histórica e cultural que o adulto traz para o processo de aprendizagem. Essa 

bagagem pode representar, por um lado, barreiras para a aprendizagem, em função de 

preconceitos e modelos mentais desenvolvidos, e por outro, uma fonte valiosa para 

aprender através da troca de experiências.   

Uma das dificuldades no processo de comunicação da Produção Enxunta são os termos 

usualmente empregados na cultura predominante na gestão do processo de produção, e 

que passaram a ser fundamentais na nova filosofia, porém com significados diferentes, 

tais como fluxo, perdas, processo, operação, transparência ou eficácia. A palavra fluxo, 

por exemplo, pode passar uma idéia positiva na prática atual da Construção, na medida 

em que a ênfase na produtividade e na conversão fazem com que a conduta do gerente 

seja o de evitar ao máximo as horas paradas. A movimentação no canteiro e a existência 

de estoques de materiais são indicativos de que o processo está em desenvolvimento. 

 

A busca do alto conhecimento também algo de extrema importância, os desafios com as 

inovações tecnológicas em busca de identificar e eliminar desperdícios, através da 

melhoria contínua fazendo fluir a produção de acordo com a necessidade do cliente.  

Outro ponto é buscar sempre motivação dos colaboradores através de treinamentos e 

mapeamentos do fluxo de produção, metodologia de tempos e processos. 

Por meio da recomendação do sistema puxado, a equipe procurou identificar uma 

maneira para que a programação ocorresse somente em um ponto do fluxo de valor, 

pois o ritmo para os processos anteriores seria definido pelo processo puxador. Esse 

processo puxador deveria ser alocado na última fase da cadeia da usinagem e posterior à 

pintura. 

A mudança de paradigma mencionado por Koskela (1992), da visão de conversão para a 

visão de gestão de fluxos de informações, materiais e mão de obra, requer não apenas 

novos conhecimentos individuais, mas principalmente mudança de atitudes na gestão do 

processo de produção como um todo. 



 

 

3.3 Ferramenta o cinco por quê 

 

É uma ferramenta simples de resolução de problemas que foi desenvolvida por Taiichi 

Ono, pai do Sistema de Produção Toyota e consiste em formular a pergunta “Por quê” 

cinco vezes para compreender o que aconteceu (a causa-raiz).  Nada impede, porém, 

que mais (ou menos) do que 5 perguntas sejam feitas. O número 5 vem da observação 

de Ono de que esse número costuma ser suficiente para se chegar a causa raiz. 

Ele usa um conjunto específico de etapas, com instrumentos associados, para encontrar 

a causa primária do problema, de modo que você pode: 

Determinar o que aconteceu. Determinar por que isso aconteceu. Descobrir o que fazer 

para reduzir a probabilidade de que isso vai acontecer novamente. 

A razão é que geralmente quando indagados sobre o que causa um problema, o ser 

humano tende a culpar alguma coisa ao invés de raciocinar e realmente procurar a 

causa. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado deste trabalho, é  possível destacar as fontes de desperdício, 

eliminando-as por meio da projeção e implementação de um fluxo de valor em um 

estado futuro por meio da didática oferecida. A meta é construir uma cadeia de 

produção em que os processos individuais fossem articulados aos seus clientes (internos 

ou externos) ou por meio de um fluxo contínuo ou puxado, aproximando-se o quanto 

possível de produzir apenas o que os clientes precisassem e quando precisassem, com 

isso o aluno cria novos horizontes de analise contextual. 

Antes de mais nada é preciso observar que a aprendizagem é tratada aqui sob o ponto de 

vista da Andragogia (ensino de adultos) e não da Pedagogia. A diferença fundamental 

entre essas duas abordagens está na consideração da bagagem social, histórica e cultural 

que o adulto traz para o processo de aprendizagem. Essa bagagem pode representar, por 

um lado, barreiras para a aprendizagem, em função de preconceitos e modelos mentais 

desenvolvidos, e por outro, uma fonte valiosa para aprender através da troca de 

experiências. Além disso, para os adultos, a principal motivação para a aprendizagem é 

a necessidade de solucionar problemas com os quais estejam envolvidos ou pelos quais 



sejam responsáveis. Os adultos não aprendem para atender expectativas externas a ele, 

mas pela necessidade de solucionar problemas, de desempenhar melhor a sua função ou 

de viver melhor, mais satisfeito consigo mesmo (Knowles, 1984). 

A essência da aprendizagem, segundo a teoria cognitivista, é a de que as pessoas 

compreendem palavras e retêm seu significado em uma estrutura cognitiva, ordenada. 

Porém, as palavras podem ter significados diferentes para pessoas diferentes, em função 

da bagagem social, histórica e cultural de cada um. Assim, no processo de mediação e 

comunicação, um grupo de pessoas pode passar a entender uma determinada palavra, 

segundo um mesmo significado, transformando-a em conceito, definido por Novak e 

Gowin (1984) como uma regularidade no significado de objetos ou eventos designados 

por uma palavra. 

Um ponto importante deste trabalho foi facilidade no atendimento da fase de 

transformação cultural no nível de gestores, considerada uma das mais importantes na 

implantação de um sistema enxuto, pois a credibilidade e a aceitação de uma filosofia 

exige intensos treinamentos, começando pelos níveis gerenciais. O princípio básico da 

Aprendizagem pela Ação é de que a competência gerencial é desenvolvida a partir da 

integração entre o conhecimento formal (obtido através de treinamentos, cursos, leitura, 

experiência prática) e a capacidade de questionar estes conhecimentos (Pedler, 1996). 

São realizadas reuniões, em pequenos grupos, durante as quais cada participante tem a 

oportunidade de ser questionado, no sentido de buscar um melhor entendimento do 

assunto, e de ver seu problema abordado sob diferentes pontos de vista, fazendo com 

que sejam expostos os modelos mentais de cada um. Cabe ressaltar que o problema, na 

perspectiva da Aprendizagem pela Ação, é aquele para o qual não existe uma solução 

conhecida e que normalmente envolve relacionamento entre pessoas. Não se trata de um 

enigma, cuja resposta existe e é normalmente vinculada à aplicação de ferramentas ou 

técnicas objetivas para solução. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Um ponto importante deste trabalho foi facilidade no atendimento da fase de 

transformação cultural no nível de gestores, considerada uma das mais importantes na 

implantação de um sistema enxuto, pois a credibilidade e a aceitação de uma filosofia 

exige intensos treinamentos, começando pelos níveis gerenciais. O princípio básico da 



Aprendizagem pela Ação é de que a competência gerencial é desenvolvida a partir da 

integração entre o conhecimento formal (obtido através de treinamentos, cursos, leitura, 

experiência prática) e a capacidade de questionar estes conhecimentos. São realizadas 

reuniões, em pequenos grupos, durante as quais cada participante tem a oportunidade de 

ser questionado, no sentido de buscar um melhor entendimento do assunto, e de ver seu 

problema abordado sob diferentes pontos de vista, fazendo com que sejam expostos os 

modelos mentais de cada um. Cabe ressaltar que o problema, na perspectiva da 

Aprendizagem pela Ação, é aquele para o qual não existe uma solução conhecida e que 

normalmente envolve relacionamento entre pessoas. Não se trata de um enigma, cuja 

resposta existe e é normalmente vinculada à aplicação de ferramentas ou técnicas 

objetivas para solução. 

Para trabalhos futuros, os resultados obtidos indicam que é um instrumento importante e 

poderoso para a discussão de conceitos complexos, tais como os da Produção Enxuta, e 

permite, efetivamente, uma comunicação mais clara e direta. Por outro lado, o 

desenvolvimento dos grupos de Aprendizagem pela Ação indicam que esta abordagem 

realmente motiva os participantes a repensarem seus modelos mentais e , assim, 

propiciam a introdução de mudanças de atitudes gerenciais dos profissionais. 
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