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Este trabalho intensifica a tese de que o ensino tradicional, em 

detrimento da aprendizagem vivencial e lúdica, não permite que os 

alunos dos cursos de Engenharia de Produção adquiram a assimilação 

real do conteúdo, e quando submetidos a umma situação simulada de 

produção ainda permanecem apegados a paradigmas tayloristas. 

Propõe-se como objetivo principal a análise da capacidade de uma 

atividade de uma estratégia lúdica de ensino-aprendizagem, baseada 

na simulação de fabricação de carrinhos, de elevar as percepções 

sobre os paradigmas da produção. A metodologia utilizada, foi 

respaldada na epistemologia construtivista e, se pautou na 

comparação entre grupos com nível de conhecimentos diferentes, 

culminando em uma última turma da disciplina de Planejamento e 

Controle da Produção 2 do Ifes, Campus Cariacica, que a partir de 

seus próprios testes das propostas puderam dar o seu parecer 

conclusivo. Ao final, pôde-se então, concluir, que a turma que analisou 

todos os processos conseguiu superar os paradigmas da produção em 

massa. 

 

Palavras-chaves: Produção Enxuta, Produção em Massa, atividades 

lúdicas, ensino-aprendizagem 
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1. Introdução 

Apesar da ampla difusão e do seu desenvolvimento, ainda observa-se a dificuldade de 

assimilação e aprendizagem das técnicas e ferramentas da Produção Enxuta por alunos de 

Engenharia de Produção. 

O ensino tradicional não é eficaz na ampliação dos paradigmas dos alunos da Produção em 

Massa para a Produção Enxuta nos cursos de Engenharia de Produção, pois são fortemente 

baseados em preleção e verificação dos conhecimentos por avaliações tradicionais, além de 

não ser capaz de oferecer ao alunado o contexto adequado da Produção Enxuta e o verdadeiro 

significado da eliminação total dos desperdícios; 

Para Gómez (2005, p. 48), uma pessoa só pode mudar suas atitudes mudando primeiro as suas 

próprias crenças. Por isso o verdadeiro aprendizado é internalizado e refletido nas atitudes de 

quem aprende. 

Percebe-se que os métodos tradicionais de ensino não são eficazes o suficiente para promover 

a mudança esperada de comportamento, principalmente para confrontar os paradigmas dos 

alunos adultos. Esse problema induz educadores a submeter os alunos a uma aprendizagem 

vivencial, todavia, essa ação traz alguns problemas de ordem prática de logística para levar os 

alunos ao mundo do trabalho, o qual não tem condições de receber os alunos, pois, além das 

dificuldades de transporte, também há dificuldade de encontrar empresas que trabalhem 

dentro da filosofia da Produção Enxuta.   

Este trabalho traz aplicações de simulações de linhas de produção de carros de blocos lego, 

baseado no trabalho de Có (2007), Pasin & Giroux (2010) e Vos et al. (2010) e verifica e 

analisa a reação dos alunos diante destes eventos - se têm dificuldades em abandonar os 

conceitos da Produção em Massa em detrimento da aplicação dos conceitos da Produção 

Enxuta ou o contrário, conforme a conveniência da situação analisada. 

A Produção Enxuta se configura com destaque em modos de produção pelo seu papel 

sustentável e o empenho em eliminar totalmente os desperdícios. Faz-se, então, necessário 

que a formação de futuros engenheiros de produção seja modificada de modo que, ao 

alcançarem o mercado de trabalho, possam aplicar e reproduzir uma produção com 

paradigmas toyotistas.  

O objetivo principal deste trabalho é analisar a percepção dos alunos do curso de Engenharia 

de Produção do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Cariacica, durante a 

aplicação de uma metodologia lúdica de ensino-aprendizagem dentro de um contexto 

construtivista através da aplicação de jogos de simulação na promoção da melhoria da 

aprendizagem do alunado sobre a Produção Enxuta por comparação. 

 

2. Paradigmas da Produção Enxuta 

Os valores sociais mudaram (...). Hoje, o mundo industrial foi forçado a dominar de verdade o 

sistema de produção múltiplo, em pequenas quantidades. (OHNO, 2007) 

Os trabalhadores são multifuncionais, a preocupação com a qualidade do produto é extrema. 

Foram desenvolvidas diversas técnicas simples, mas extremamente eficientes para 

proporcionar os resultados esperados. 
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O sistema Just in time (JIT) determina que nada deve ser produzido, transportado ou 

comprado antes do momento exato para utilização, assim é auxiliado pelo kanban para avisa-

lo quando é necessário.  

Para Slack et al (2006) “o JIT significa produzir bens e serviços exatamente no momento em 

que são necessários - não antes para que não se transformem em estoque, e não depois para 

que seus clientes não tenham que esperar”. 

Ohno (2007, p.28) ainda afirmou que a Autonomação também mudaria o significado da 

gestão. Esse é, juntamente com o JIT, um dos pilares do que um dia viria a ser chamada 

“Produção Enxuta”. Nela há a redução do número de operadores, pois um trabalhador pode 

atender diversas máquinas. E apenas quando a máquina tem as suas funções interrompidas, 

em uma situação anormal, ela recebe atenção humana.  

 

3. Construção do conhecimento com jogos e simulações 

Freire (1996) cita que o ensino não é a simples transferência de conhecimento, mas a criação 

das possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Moretto (2003, p.99) completa o 

pensamento afirmando que no ensino tradicional o aluno simplesmente é um repetidor de 

informações que muitas vezes não possuem o menor significado para ele.  

Porém Có (2007), em sua pesquisa, constatou a dificuldade dos alunos da Engenharia de 

Produção de acionar os paradigmas da produção enxuta quando vivenciando situações 

práticas de produção. Os alunos são capazes de reproduzir a teoria, mas permanecem se 

utilizando dos paradigmas tayloristas no campo prático. 

Piaget (1976) cita que “brincando” chega-se à adaptação completa, que consiste numa síntese 

gradual da assimilação com a acomodação, e que de outro modo, isso seria bem difícil de 

acontecer. Um ambiente lúdico, onde o bom humor e a espontaneidade prevalecem, cria um 

ambiente de confiança e faz com que as pessoas se sintam à vontade para fazer tentativas 

(Vila & Santander, 2003). Portanto o aluno consegue encontrar respostas experimentando o 

erro e tentando eliminá-lo sem que suas consequências tenham grandes efeitos, como 

aconteceria em uma situação real. Assim Barçante & Pinto (2003) citam que a simulação 

encontrou campo fértil nos problemas probabilísticos de solução analítica inviável. 

E, segundo Almeida (2000), uma proposta lúdica permite o professor observar o desempenho 

dos alunos durante o desenvolvimento e dá ao aluno a possibilidade de participar do processo 

de avaliação. 

Na simulação os participantes trazem sentimentos e atitudes reais.  Failde (2007), explica que 

a simulação é baseada no cotidiano. Esse teatro põe o atuante na condição de experimentar e 

colocar-se no lugar de outro.  

Assim, em um ambiente protegido, há a internalização do conhecimento, fazendo com que o 

aluno, em situações reais de trabalho, utilize as suas próprias experiências na tomada de 

decisões. 

 

4. Material e métodos 

A pesquisa propõe-se a descrição das características de um grupo de controle, acompanhado 

da validação de estratégias lúdicas no ensino-aprendizagem. Observa-se aqui, se a utilização 
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dos jogos ajuda o educando a desenvolver habilidades como planejar, elaborar, identificar, 

resolver problemas, e coordenar atividades na sua área de estudo. 

Nessas atividades os carrinhos de encaixe são o produto a ser construído (Figura 1), o que se 

altera a cada simulação é a forma de produzi-lo focando na redução de tempo, operários, área 

total utilizada, desperdícios, erros e no aumento da produtividade. 

 

 

Figura 1 – Produto final 

 

O trabalho acorreu em duas fases como segue detalhado na Figura 2. Na Fase 1 uma primeira 

linha taylorista/fordista foi imposta a um grupo heterogêneo de alunos do terceiro, quinto e 

sexto período da Engenharia de Produção, cursando a disciplina de Engenharia 

Organizacional. Caracterizado como um trabalho repetitivo, subdividido em 30 postos, 

reproduziu todo caráter rigoroso intrínseco a este tipo de processo. Posteriormente os alunos 

foram divididos em três grupos (G1, G2 e G3) para cumprir, segundo Kruikov & Krikova 

(1986), um dos deveres dos jogos simulados, que são as reflexões sobre os acontecimentos. 

Cada grupo porpôs um novo modelo de produção (P1, P2 e P3). Após esta etapa realizou-se 

uma entrevista com um aluno que se destacou na criação das propostas de melhoria em cada 

grupo. 

 

 

Figura 2 – Estrutura da pesquisa 
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A pesquisa culmina na Fase 2 com a aplicação das propostas geradas na primeira fase em um 

novo grupo formado somente por alunos do quinto período da Engenharia de Produção 

cursando a disciplina de Planejamento e Controle da Produção 2. 

Foi, também nesta fase, aplicado um questionário comparativo (apresentado no tópico 5) em 

dois momentos distintos, apoiado pela escala de Likert (Figura 3), onde os alunos se deparam 

com as bases teóricas e sua relação com a prática e responderam com valores de 1 a 5 a 

concordância com as afirmações do questionário. 

 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 
DISCORDO 

PARCIALMENTE 
NÃO SEI 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 
CONCORDO 

Figura 3 – Escala de Likert 

 

Gerado o gráfico do ranking médio da escala de Likert, quanto mais próximo o resultado do 

centro (2,5) maior é a incerteza dos alunos, ou seja, este é um tópico importante para ser 

explorado e discutido pelo professor com a turma por ainda haver dúvida. 

Durante todo o processo uma equipe formada pelo professor e alunos do Núcleo de Estudos 

sobre Produção Enxuta e Sustentável (NEPES) acompanharam o processo de criação de cada 

grupo. Para validar as atividades lúdicas foi utilizada a observação presencial, com os 

aplicadores da atividade presentes em todo o processo. Inclusive, quando separados em 

grupos, em cada sala estavam presentes ao menos um participante da pesquisa. Recursos de 

fotos e vídeos foram utilizados em todas as simulações e nas entrevistas realizadas com 

alunos, visando posteriores revisões.  

As análises e relatórios gerados após as simulações foram apoiadas por recursos 

computacionais para o tratamento dos dados, para tal foi utilizado o programa access para 

gerar os relatórios comparativos. 

Ao final os alunos da disciplina de Planejamento e Controle da Produção 2 produziram 

relatórios com o seu parecer final sobre as propostas simuladas, juntamente com as suas novas 

propostas de melhoria do processo. 

 

5. Resultados e discussão 

A experiência trouxe a tona problemas reais reconhecidos pelos alunos participantes da 

atividade. Na Fase 1 a insatisfação de alguns jogadores com a ergonomia, com a intensidade 

do trabalho e a fragmentação das tarefas foram problemas apontados, mas em contrapartida, 

não ouví-los e utilizar a frase “são ordens superiores” era necessário para caracterizar a 

verticalização da liderança. O teatro fez parte das simulações e acrescentou a atividade mais 

realidade e imersão na situação proposta. 

Nas divisões em grupo, o primeiro grupo (G1) foi formado unicamente por alunos do terceiro 

período, o G2 por alunos do terceiro e alguns alunos do quinto período, e o G3 – o mais 

heterogêneo – continha alunos do terceiro, quinto e sexto períodos. 

A divisão proposital visou testar o desenvolvimento de seus pensamentos. Além de refletir, a 

tarefa maior é propor uma nova forma de produzir o mesmo volume de produtos. Cada grupo 
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recebeu amostras dos carrinhos para estudá-los e durante uma manhã testar e dar um retorno 

final. 

O primeiro grupo (G1, proposta de simulação P1), mais inexperiente no que diz respeito aos 

períodos da graduação já cursados, continuou na mesma sala utilizada na simulação taylorista e 

permaneceu nesse paradigma. Os alunos se dividiram e cada um se dispôs a pensar em uma 

proposta eficiente e ao fim escolheriam a “melhor”. A produção em linha ainda era a 

sugestão, mas algumas funções foram agrupadas reduzindo a quantidade de operadores. Os 

participantes, sem liderança, estiveram em dúvida até o fim da criação e terminaram 

pressionados pelo tempo. 

O segundo grupo (G2, proposta de simulação P2) propôs duas células idênticas e paralelas 

que entregavam seus subprodutos para seus postos de montagens, que também faziam o papel 

de controle de qualidade, e culminavam num único posto final. Neste grupo surgiu uma 

liderança espontânea por um aluno do quinto período e a partir de sua ideia foi criada a 

sugestão final do grupo. 

O terceiro grupo (G3, proposta de simulação P3) chegou mais próximo de uma proposta de 

produção enxuta. O layout sugerido funcionava como um bloco com oito postos que se 

relacionavam entre si, de modo multidirecional, produzindo de forma mais sincronizada. Os 

operadores agora são polivalentes e podem parar as suas tarefas para auxiliar os seus 

companheiros mais próximos devido às restrições. Uma ideia surgiu e foi aceita e, assim, 

desenvolvida pelo grupo. Aqui a cooperação foi destaque. 

Cada grupo rodou a sua proposta de produção e os dados foram capturados pela equipe de 

pesquisa. Como era esperado, a equipe G3 obteve o melhor resultado, seguido pela equipe G2 

e em último a equipe G1. 

Foi escolhida de cada grupo uma pessoa que se destacou ou que tomou um papel de liderança 

no processo de criação das propostas. No G1 não se levantou nenhuma pessoa como líder, 

portanto foi chamado um dos participantes do projeto que supervisionou o grupo. No G2 foi 

chamado um dos alunos que liderou espontaneamente a construção da proposta de seu grupo. 

No G3 o trabalho em grupo foi mais evidente, mas uma pessoa se destacou dando a primeira 

ideia do que se tornou a proposta final do grupo. Esses alunos foram convidados 

posteriormente para uma entrevista, gravada em vídeo, com a equipe do projeto para 

descreverem sobre as suas respectivas propostas. Na entrevista eles foram questionados sobre 

como surgiu a ideia, se havia uma consciência teórica na escolha das novas linhas de 

produção, além dos seus relatos individuais. Os seus depoimentos deram base para o estudo 

da captura da percepção do alunado.  

Na Fase 2 os alunos da disciplina de PCP 2 experimentaram a proposta P1 e a proposta P2 no 

mesmo dia e foram capturados dados de espaço utilizado, tempo total, número de postos, 

número de movimentações, número de erros, distância percorrida pelas peças, postos ociosos, 

postos pressionados, postos restrição/gargalos e postos com dificuldade no treinamento. Os 

participantes, nessa fase, já perceberam falhas nas propostas. Em outro dia foi testada a 

proposta P3 (Figura 4) e dela foram medidos também os tempos individuais de cada posto 

(Figura 5). 
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Figura 4 – Quinto período simulando a P3 

 

 

Figura 5 – Captura de tempos 

 

Após a atividade proposta foi aplicado um questionário em dois momentos pra comparar as 

propostas. Portanto um compara as propostas P1 e P2 e outro compara as propostas P2 e P3. 

O questionário contém as sentenças abaixo: 

1. Foi criado um fluxo de processo contínuo para mover rapidamente o material e as 

informações, de forma a tornar os problemas do processo produtivo mais visíveis. 

2. Houve significativa redução do tempo de ociosidade. 

3. Usou-se um sistema puxado para evitar a superprodução. 

4. Construiu-se uma cultura de parar e resolver os problemas, obtendo a qualidade logo 

na primeira tentativa. 

5. Usou-se o controle visual para que nenhum problema ficasse oculto. 

6. As tarefas foram divididas de forma mais adequada entre os postos de trabalho, de 

forma a garantir maior produtividade. 

7. Aspectos ergonômicos foram respeitados. 

8. Visualizou-se a aplicação do kanban como uma ferramenta que possibilitou que a 

produção fosse puxada. 

9. O controle de qualidade deixou de ser feita no final do processo. 

10. O controle de qualidade deixou de existir. 

11. O controle de qualidade passou a ser feito pelos próprios operadores. 

12. Houve redução de tempo de fabricação dos produtos. 

13. A proposta apresentada foi melhor do que a anterior. 
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A aplicação do questionário dá respaldo ao professor para a escolha dos assuntos necessários 

a enfatizar em suas aulas e aos próprios alunos para compreender o resultado de suas 

reflexões sobre as propostas, pois suas respostas são um retrato prévio das suas dúvidas e seus 

questionamentos. 

Na Figura 6 é apresentado um gráfico que compara por ranking médio da escala de Likert as 

respostas dos alunos entre as propostas P1 e P2 (barras azuis) e entre as propostas P2 e P3 

(barras vermelhas). 

 

 
Figura 6 -  Ranking médio comparativo das respostas dos questionários  

 

O gráfico aponta os assuntos que ainda geram dúvidas nos alunos. As perguntas 7 e 8, por 

estarem no Ranking médio entre 2 e 3, foram problemas nos dois questionários. Assuntos 

como Ergonomia e kanban não haviam sido amplamente discutido em sala de aula. A 

atividade não foi suficiente para que o aluno internalizasse o conhecimento. 

Houveram, ainda, outras perguntas que ressaltaram a necessidade de esclarecimento, porém 

somente em uma das aplicações do questionário. Isso comprova a necessidade da presença do 

professor tutor direcionando a turma para a elevação do conhecimento. 

Na etapa final da pesquisa, a turma que pôde testar e comparar todos os processos pôde, 

também, analisá-los. Foi utilizada uma interface, produto gerado por um dos trabalhos do 

NEPES, que gera gráficos a partir dos dados inseridos. O relatório gerado pela interface 

ofereceu aos alunos uma mostra simplificada e objetiva das informações. Os dados foram 

apresentados e comentados pelo professor tutor. 

O quinto período foi, assim, dividido em duplas para oferecer uma espécie de consultoria. 

Esperava-se que as duplas conseguissem, por comparação, explorar os paradigmas da 

produção enxuta. 

Nos relatórios todos os alunos mencionaram a importância de o operador se tornar polivalente 

com uma consciência global do processo e ressaltaram a necessidade de treinamentos mais 

aprofundados. Um grupo, ainda, considerou que com a variação da demanda o layout poderia 

se alterar bem como o número de operários. 
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Ainda, após cada relatório preparado, uma discussão com o professor complementou qualquer 

lacuna na construção do conhecimento. 

 

6. Considerações Finais 

No primeiro momento no G1 o paradigma taylorista prevaleceu pelo contexto e pela pouca 

experiência do grupo, apesar de já terem aprendido os conceitos da produção enxuta e 

estudado o livro A máquina que mudou o mundo (Womack et al, 2004). A fundamentação 

teórica já estava presente, mas quando diante da atividade, os alunos não conseguiram praticá-

la. 

A disciplina de Planejamento e Controle da Produção 2, no IFES, contempla em sua ementa o 

aprofundamento dos conteúdos da produção enxuta e suas ferramentas. Mas os alunos 

relataram que as atividades lúdicas trouxeram clareza e objetividade ao processo de 

aprendizagem. 

Ao final, pôde-se então, concluir que a turma que analisou todos os processos conseguiu 

superar os paradigmas da produção em massa e, em seu parecer final, sugerir as melhorias do 

processo baseado no aprofundamento da P3. 

Os resultados obtidos validam, portanto, a atividade. As entrevistas, observações, 

questionários e relatórios dos alunos endossam tal fato. Assim em todas as esferas e níveis de 

conhecimento a simulação produz assimilação eficaz, fazendo com que o alunado, quando em 

situações reais de trabalho, possa reproduzir os conceitos da produção enxuta.  

Porém constatou-se que é imprescindível a presença de um professor tutor instruindo, fazendo 

perguntas reflexivas, motivando pensamentos e ações. 

Logo após as simulações da Fase 2 os resultados dos questionários mostravam dificuldades da 

compreensão total de diversos assuntos tratados. E com a apresentação e discussão dos dados 

os alunos já estavam aptos para confeccionar um relatório rico e bem embasado. 

A simulação, assim, não pode ser o início nem o fim do processo de construção do 

conhecimento do alunado, mas deve atuar como complemento na estratégia de ensino-

aprendizagem. 

Como proposta de trabalhos futuros sugere-se que seja realizada uma pesquisa com 

Engenheiros de Produção que participaram de atividades lúdicas em sua formação acadêmica, 

visando avaliar a contribuição dessas atividades em suas atuais funções no mercado 

profissional e comparar com outros profissionais que não vivenciaram a mesma estratégia de 

ensino. 
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