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RESUMO 

 
MATUSZAK, Alexandra R. PRÁTICAS LEAN CONSTRUCTION: INVESTIGAÇÃO 
DO ENSINO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL. 2020, 103 
f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2020.  
 

O Lean Thinking é um conjunto de princípios e ferramentas que busca reduzir ou 
eliminar atividades que não agregam valor aos processos de produção de um bem 
físico ou da prestação de um serviço e pode ser amplamente usado em todos os 
sistemas produtivos. O Lean Construction é a versão do Lean Thinking para o setor 
da Construção Civil, o qual é um segmento de grande impacto socioeconômico, e 
cada vez mais procura por profissionais qualificados com o intuito de otimizar a 
produção e aumentar a qualidade do produto ofertado aos seus clientes. Para suprir 
essa demanda o mercado considera como diferencial profissionais que tenham em 
seu currículo conhecimentos sobre Lean Construction. Deste modo, a presente 
dissertação apresentou como objetivo investigar a inserção e as metodologias 
utilizadas no ensino das práticas do Lean Construction nos cursos de graduação em 
Engenharia Civil, de uma instituição de ensino pública do estado do Paraná. A 
metodologia utilizada consistiu das seguintes etapas: uma revisão de literatura para 
identificar as principais práticas do Lean Construction e dar suporte a elaboração dos 
instrumentos de pesquisa; uma entrevista semiestruturada destinada aos 
coordenadores de curso e um instrumento de pesquisa destinado aos professores 
com quinze questões, estruturado em três sessões: conhecimento sobre Lean 
Construction; métodos, ferramentas e técnicas utilizadas no Lean Construction; 
metodologias de ensino/aprendizagem. O instrumento destinado aos professores foi 
validado previamente por especialistas com experiência em ensino de Engenharia 
Civil e em Lean Construction. A pesquisa foi realizada em uma instituição de Ensino 
Superior que oferta o curso de Engenharia Civil em seis câmpus e os principais 
resultados obtidos são, que existem conteúdos Lean Construction em disciplinas de 
todos os câmpus, principalmente nas disciplinas de Gerenciamento de Obras e 
Qualidade na Construção Civil. Dentre as práticas Lean listadas as mais ensinadas 
pelos respondentes foram: Metodologia 5s, Sistema Kanban e Arranjo físico. Sob a 
perspectiva Lean Construction, a prática que os docentes mais conhecem e ensinam 
é o BIM – Building Information Model. Em relação as metodologias de ensino utilizadas 
no ensino dos conteúdos do Lean Construction foi observado que 62,5% dos 
professores ministram aulas com metodologias convencionais, tais como: lousa, 
projetor multimidia e atividades em sala; 56,3% utilizam metodologias ativas como, 
PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas) e sala de aula invertida, 43,8% indicam 
a realização de projetos aplicados para trabalhar os conteúdos do Lean Construction, 
31,3% realizam trabalhos práticos em parceria com empresas construtoras, 25% 
usam jogos de simulação. 
 
Palavras-chave: Construção Civil. Construção Enxuta. Ensino de Engenharia. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Matuszak, Alexandra R. LEAN CONSTRUCTION PRACTICES: INVESTIGATING 
EDUCATION IN GRADUATION COURSES IN CIVIL ENGINEERING. 2020, 103 p. 
Dissertation (Master in Engineering of Production and Systems) – Federal 
Technological University of Paraná. Pato Branco, 2020. 

 
Lean Thinking is a set of principles and tools that seeks to reduce or eliminate activities 
that do not add value to the production processes of a physical good or provide a 
service and can be widely used in all manufacturing systems. Lean Construction is the 
version of Lean Thinking for the Civil Construction sector, a segment of significant 
socioeconomic impact, and increasingly seeks qualified professionals to optimize 
production and increase its quality. The market considers differential professionals who 
have in their curriculum knowledge about Lean Construction to supply this demand. 
Thus, this dissertation aimed to investigate the insertion and the methodologies used 
in the teaching of Lean Construction practices in undergraduate courses in Civil 
Engineering at a public educational institution in Paraná. The methodology used 
consisted of the following steps: a literature review to identify the primary practices of 
Lean Construction and to support the development of the research instruments; a 
semi-structured interview for the course coordinators and a research instrument for the 
professors with fifteen questions, structured in three sessions: knowledge about Lean 
Construction; methods, tools, and techniques used in Lean Construction; 
teaching/learning methodologies. The teachers' instrument was previously validated 
by experts with experience in teaching Civil Engineering and Lean Construction. The 
research was conducted in a Higher Education institution that offers the Civil 
Engineering course on six campuses. The main results obtained are that there are 
Lean Construction contents in all campuses, especially in the disciplines of 
Construction Management and Quality in Civil Construction. Among the Lean practices 
listed, the respondents most taught were 5s Methodology, Kanban System, and 
Layout. From the Lean Construction perspective, teachers practice and teach the most 
is BIM - Building Information Model. Regarding the teaching methodologies used to 
teach the contents of Lean Construction, it was observed that 62.5% of teachers teach 
with conventional methodologies, such as blackboard, multimedia projector, and 
classroom activities; 56.3% use active methodologies such as PBL (Problem Based 
Learning) and flipped classroom, 43.8% indicate the realization of applied projects to 
work the contents of Lean Construction, 31.3% perform practical work in partnership 
with construction companies, 25% use simulation games. 

 
Keywords: Construction. Lean Construction. Engineering Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da Construção Civil é responsável por 22,4% do Produto Interno Bruto 

(PIB) da Indústria e por mais de 50% do total dos investimentos nacionais. Esses 

investimentos promovem muito mais do que crescimento econômico, possibilitam 

desenvolvimento social ao gerar empregos e renda por toda a economia, 

apresentando uma ocupação de 6,8 milhões de pessoas ativas no setor, conforme 

dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNADC (CBIC, 2019). O papel socioeconômico apresentado pode ser explicado pelas 

particularidades do setor em relação aos demais da indústria, como sua forte 

dispersão geográfica, a singularidade de seu produto, um ciclo de produção longo, um 

alto potencial de demanda por mão de obra, que inclui profissionais com pouca ou 

nenhuma qualificação e profissionais altamente qualificados, e uma heterogeneidade 

de produção (KNACKFUSS, 2010). 

Em uma análise econômica geral o Brasil vivencia uma das piores crises da  

história, na última análise realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE quanto ao período de 2014 a 2017 foi observada uma queda de 5,5% do PIB, 

lembrando que esse índice corresponde a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos por um país, estado ou cidade em um determinado intervalo de tempo, e 

houve também nesse período uma retração de 25,8% nas atividades do setor da 

Construção Civil (CBIC, 2019). Esse cenário deriva da redução de investimentos com 

um aumento dos custos e da carga tributária, que contribuem diretamente para 

inibição da evolução do país e consequentemente as atividades da Construção Civil. 

A taxa de juros SELIC, que é considerada uma taxa balizadora para as outras taxas 

do país, apresentou por um longo período um dos índices mais altos da última década, 

por exemplo, o segundo semestre de 2015 e o primeiro de 2016 chegou a 14,15% 

sem alterações e, só se estabilizou de forma positiva para o setor a partir do primeiro 

trimestre de 2018, em 6,4% e manteve esse valor até junho de 2019. Atualmente 

apresenta a maior baixa da história, de 1,9% (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). 

Os custos de produção para o setor da construção estão sofrendo altas 

consecutivas, a maior alta do foi observada no custo de mão de obra, que ficou 0,92% 

mais cara, em julho comparado a junho de 2019, chegando ao valor de R$ 545,73 por 

metro quadrado. Os materiais de construção tiveram inflação de 0,47%, passaram a 
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custar R$ 597,92 por metro quadrado. Os custos totais de produção no setor são 

divulgados pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC/Sinapi, estes subiram de 

0,68% em julho, após uma elevação de 0,35% em junho (IBGE, 2019). Essa queda 

intensa nas atividades junto as dificuldades apresentadas tornam evidente a 

necessidade da busca por processos eficientes e eficazes por parte das empresas, 

buscando melhorar a qualidade e produtividade de forma estratégica.  

Na busca de métodos que venham colaborar com o crescimento do setor da 

construção para que esse quadro mude e volte a operar com suas principais 

características de elevar a taxa de crescimento do emprego, do produto e da renda, 

torna-se necessário o desenvolvimento e aplicação de métodos de gestão dos 

sistemas produtivos mais eficientes e uma das alternativas é o Lean Manufacturing. 

Esse método de gestão de sistemas produtivos deriva da teoria do Sistema Toyota de 

Produção que consiste em produzir mais com menos recursos, reduzindo 

desperdícios e mantendo ou aumentando a qualidade do produto ofertado (OHNO, 

1997). O Lean Manufacturing adquiriu diversas vertentes ao longo do tempo e pode 

ser aplicado a qualquer segmento produtivo (WOMACK, JONES, 1996). Amaral, Oka 

e Camargo Filho (2018) destacam que sistemas, metodologias e ferramentas Lean 

Manufacturing devem ser usados para garantir a melhoria, utilização adequada e 

minimizar os recursos sem que se perca a qualidade e eficiência dos processos no 

setor da construção. 

De acordo com Stone (2012) muitos estudos têm sido realizados para 

compreender e prever resultados de transformações Lean para melhorar processos e 

negócios desde a década de 1970. Koskela (1992) realizou a adaptação do Lean 

Manufacturing ao setor da Construção Civil, ao elaborar o trabalho Application of the 

New Production Philosophy to Construction. As aplicações do Lean Construction 

apresentaram como resultados uma melhora na competitividade e redução dos 

desperdícios elencados como atividades que não agregam valor. A nova forma de 

construção deve levar em consideração os resíduos e todas as atividades de 

conversão. 

A partir do trabalho de Koskela (1992) foram relatadas diversas discussões 

sobre as aplicações do Lean Construction em outros trabalhos, principalmente por 

meio de estudos de caso que mostram uma série de tentativas de erro e acerto, que 

são discutidos principalmente em congressos e convenções. O instituto de maior 

destaque nas publicações sobre Lean Construction é o International Group for Lean 
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Construction (IGLC), que foi criado após a publicação e aceitação do estudo de Lauri 

Koskela, no ano de 1992, desde então foi composto por investigadores responsáveis 

pela aplicação do Lean Construction (APARÍCIO, 2016). Dos 127 artigos publicados 

pelo IGLC no ano de 2019, 40% tratam de ferramentas e técnicas Lean, demonstrando 

que os estudos sobre Lean Construction se desenvolvem e colaboram com a evolução 

da Construção Civil de maneira geral, com atualizações e criações de novas 

tecnologias. Assim como o setor da Construção Civil evolui, essas técnicas devem ser 

repassadas aos acadêmicos, futuros profissionais do mercado. As atualizações e 

revisões do currículo se tornam mais importantes em particular nas áreas tecnológicas 

(ALVES et al., 2016).  

Rybkowski, et al., (2018) indicam que ao ministrar conteúdos em disciplinas 

sobre Lean Construction as Universidades devem ir além do ensino sobre 

ferramentas, que incluam as literaturas sobre Lean e a sua teoria desde a manufatura 

até a construção, literaturas sobre princípios como os onze princípios do Lean 

Construction do Relatório Técnico nº 72 de Lauri Koskela (1992), os quatorze 

princípios a partir do Modelo Toyota de Liker (2003), além de ensinar construção 

moderna, fatores físicos e suas aplicações no setor da Construção Civil são vitais para 

o entendimento e boa aplicação do método pelos acadêmicos.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Atualmente o setor da Construção Civil enfrenta uma mudança de paradigma, 

que tenta conciliar e/ou combinar filosofias, teorias e práticas para promover sua 

evolução em termos de produtividade. Demonstrando um exemplo dentre o leque de 

possibilidades para realizar essas mudanças, Miller et al. (2009) relatam que as 

primeiras empresas a aderirem ao Lean Construction apresentaram resultados 

positivos pela implementação e uso ao passar dos anos. As instituições (empresas) 

que estão dispostas a incluir os princípios Lean em todos os níveis operacionais, de 

forma direta ou indireta, possibilitam uma oportunidade de mudança positiva na 

mentalidade do grupo, que passa a observar as alterações que são necessárias aos 

seus processos com o aumento do aprendizado, contribuindo para a melhoria e 

evolução (MILLER et al., 2009; TORTORELLA, FOGLIATTO, 2014). 
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Pesquisas recentes mostram ganhos consideráveis, resultados constantes e 

positivos para aquelas empresas que adotaram o Lean Construction, seus princípios, 

ferramentas e teorias derivantes (HÄRINGER, BORRMANN, 2018), (NGUYEN, 

TOMMELEIN, et al., 2018). Fosse et al. (2017) relatam que o setor da Construção Civil 

recebeu estudos com práticas inovadoras, merecendo destaque o contínuo avanço 

do pensamento enxuto, a criação e interação de ferramentas, a maturidade na 

aplicação de Modelagem da Informação da Construção – Building Information Model 

(BIM) e conceitos e tecnologias relacionadas. 

Estudar como é introduzido o Lean nos cursos de graduação é investigar 

como aplicar eficientemente o Lean nas organizações. Ao realizar uma análise da 

evolução do ensino Lean nas instituições acadêmicas os pesquisadores podem 

entender e direcionar mudanças no conteúdo curricular à medida em que os alunos 

se formam e entram na indústria da Construção Civil após a graduação (RYBKOWSKI, 

et al., 2018). Devido aos resultados evidentes de aplicação e a situação em que se 

encontra o país, iniciou-se à seguinte discussão: “Qual o conhecimento dos 

professores dos cursos de Engenharia Civil sobre práticas do Lean Construction no 

que diz respeito a conceitos, técnicas e ferramentas e como esse conhecimento é 

repassado aos seus discentes?”  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta seção aborda o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

dissertação. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta dissertação é investigar a inserção e as metodologias 

utilizadas no ensino das práticas do Lean Construction nos cursos de graduação em 

Engenharia Civil de uma instituição de ensino pública do estado do Paraná. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta dissertação são: (i) identificar as principais 

ferramentas e técnicas do Lean Construction; (ii) elaborar instrumentos de pesquisa 

estruturados para investigar o ensino das práticas Lean Construction nos cursos de 

Graduação em Engenharia Civil; (iii) analisar criticamente os resultados obtidos pela 

aplicação dos instrumentos de pesquisa estruturados. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A educação é o ponto chave para disseminar o conhecimento e moldar a 

forma em que os futuros profissionais pensam e agem dentro da indústria e na 

Construção Civil. Os currículos educacionais são formados pelos chamados “Know-

that” e “Know-how”, que se referem ao fluxo de conhecimentos na disseminação de 

conteúdos que são transmitidos por explicações e prática, mas precisam ser 

atualizados, desenvolvendo e implementando tecnologias para um melhor ensino e 

aprendizado de novos conteúdos como, por exemplo, para engajar o conhecimento 

Lean Construction (GEHBAUER, et al., 2017). 

De acordo com Alves et al. (2016) Lean é uma metodologia amplamente 

implementada em todas as indústrias e serviços, o que a torna um item importante a 

ser ensinado no nível superior de educação, como em cursos de Engenharia. 

Rybkowski, et al., (2018) sugeriram a execução de estudos para uma potencial 

padronização dos currículos dos cursos de Engenharia Civil quanto aos temas de 

futuras iniciativas de melhoria contínua com respeito à filosofia, métodos e 

ferramentas do Lean Construction, na indústria da Construção Civil. 

Ao realizar uma entrevista sobre conteúdo Lean nos currículos e preparação 

para o mercado de trabalho Alves et al., (2016) obtiveram respostas unânimes sobre 

a necessidade de integrar o Lean no currículo de programas de engenheiros para 

melhorar os profissionais, como trabalham e sua vida pessoal. Quanto aos 

empregadores 90% responderam que dão preferência a candidatos a emprego com 

habilidades Lean. 

Nas bases de dados foram encontradas diversas formas de avaliação de 

maturidade Lean ou de nível de aplicação de princípios Lean Construction em 
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empresas. Esses estudos serviram de base para que as empresas vissem onde se 

enquadram no Lean Construction e serviram como ponto de partida para melhorias 

ou para iniciar sua implementação (CAMARGO FILHO, 2017; SILVA, 2011; 

ARANTES, 2010; CARVALHO, 2008). Mas nenhum estudo demonstrou uma 

avaliação a respeito do ensino sobre o Lean Construction nos cursos de graduação 

em Engenharia Civil, ou seja, existe a possibilidade de os estudantes saírem para o 

mercado de trabalho sem nenhum conhecimento sobre esse conteúdo na área de 

gestão na construção, que intensifica cada vez mais sua necessidade para o aumento 

da qualidade do profissional perante as atualizações e exigências do mercado. 

Com o desenvolvimento desta dissertação se pretende contribuir para uma 

melhor formação e atualização curricular dos graduandos em Engenharia Civil, em 

que a partir do diagnóstico seja possível que as Universidades vejam as 

oportunidades de melhoria para que possam inserir e atualizar os conteúdos quanto 

a formas de ensino sobre conteúdos relacionados a gestão, ensinando não só como 

realizar projetos, mas como gerenciá-los da melhor maneira possível.  

Além de ser um diferencial no currículo para o mercado de trabalho, ter o 

conhecimento sobre conteúdos, princípios, ferramentas, técnicas e práticas Lean 

Construction atualizam o profissional quanto as novas formas de produção, saindo do 

modelo convencional de construção para uma adequação de formas e técnicas que 

buscam construir com um menor desperdício de tempo e materiais dentro do canteiro 

de obras. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

O instrumento de pesquisa estruturado destinado aos professores desta 

dissertação, foi elaborado a partir de uma revisão de literatura que buscou identificar 

as práticas do Lean Construction no que se refere a conceitos, métodos, técnicas e 

ferramentas a qual resultou em um conjunto de quarenta e quatro trabalhos que 

compreendem o período de 2012 a 2019.  

O estudo de caso foi restrito aos câmpus da UTFPR que possuem o curso de 

graduação em Engenharia Civil totalizando seis campus. Portanto, os resultados que 

obtidos não podem ser generalizados. A proposta de modelo de análise da referida 
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instituição servirá como base para que o instrumento de pesquisa estruturado possa 

ser replicado a outras instituições de ensino. 

 

 

1.5 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida nessa dissertação se caracteriza quanto a sua 

natureza, como aplicada, pois busca investigar a inserção e as metodologias utilizadas 

no ensino das práticas Lean Construction nos cursos de graduação em Engenharia 

Civil. De acordo com Turrioni e Mello (2012) a relevância da pesquisa aplicada reside 

na solução de problemas e aplicabilidade prática dos resultados obtidos com seu 

desenvolvimento.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória. O 

presente estudo será aplicado aos docentes e procurará responder principalmente as 

questões relativas ao ensino do Lean Construction aos acadêmicos dos cursos de 

Engenharia Civil da UTFPR. Cauchick (2012) relata que uma pesquisa considerada 

como exploratória gera uma visão inicial sobre determinado tema ou fenômeno, pode 

ser utilizada quando o assunto não possui um conceito definido ou quando as variáveis 

de interesse necessitam ser esclarecidas. 

Em relação à abordagem, se caracteriza como mista, combinando as 

abordagens qualitativa e quantitativa. A combinação das duas abordagens faz com 

que uma supra a lacuna da outra. A abordagem quantitativa é fraca em entender o 

contexto do fenômeno comparado a qualitativa. Enquanto a abordagem quantitativa é 

menos suscetível a erros na coleta de dados que a abordagem qualitativa 

(CAUCHICK, SOUSA, 2012). A primeira etapa utiliza uma pesquisa semiestruturada. 

O instrumento de pesquisa utilizado na segunda etapa é composto pela combinação 

de perguntas abertas e fechadas, de maneira a entender a forma atual de ensino, sem 

ser necessário uma grande amostra de respondentes. As respostas serão analisadas 

por variáveis linguísticas e dados quantitativos, sob análise estatística das questões 

de natureza fechada. 

A pesquisa adota dois tipos de procedimentos, a modelagem por meio de 

método de decisão multicritério linguístico e o estudo de caso. Para Yin (2015), 

durante a pesquisa de estudo de caso se deve considerar cinco pontos importantes: 

as questões de estudo, as proposições (se houver), as unidades de análise, a criação 
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da lógica que une os dados as proposições e quais são os critérios para interpretar as 

constatações. Após a estruturação do instrumento de pesquisa, o mesmo foi aplicado 

nos diferentes cursos de graduação em Engenharia Civil da UTFPR, caracterizando 

assim a pesquisa como estudos de casos múltiplos. A modelagem por meio de método 

de decisão multicritério linguístico foi empregada em uma das etapas de validação do 

instrumento de pesquisa destinado aos professores. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos descritos como segue. 

No Capítulo 1 são apresentados a contextualização da pesquisa na 

introdução, o problema da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, a 

justificativa, delimitação do trabalho, a classificação da pesquisa e a organização da 

dissertação.  

No Capítulo 2 se apresenta o referencial teórico, trata do Lean Construction 

abordado os seguintes tópicos: Lean Thinking, Lean Construction, Técnicas e 

Ferramentas Lean Construction, Lean versus Sistema de Gestão da Qualidade, Lean 

no Âmbito Educacional, Modelo Linguístico 2-tuple e a Análise do Capítulo. 

No Capítulo 3 são descritos o procedimento utilizado para elaboração dos 

instrumentos de pesquisa, os procedimentos adotados na validação do instrumento 

de pesquisa semiestruturado, a população de estudo, amostra e o método de análise 

dos dados coletados.  

No Capítulo 4 são descritos os resultados obtidos com o desenvolvimento e 

aplicação dos instrumentos de pesquisa. Incluindo todas as etapas de elaboração, 

desde a validação até o resultado final compilado pelas respostas dos instrumentos 

de pesquisa aplicados. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas com o 

desenvolvimento desta pesquisa e sugestões para a realização de novos estudos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente Revisão de Literatura incluiu em maior parcela os artigos 

publicados em periódicos e em menor parcela as teses, dissertações, livros que são 

caracterizados como bases do assunto e relatórios de fontes como o IBGE e CBIC, 

além dos institutos que analisam e possuem dados de relevância confiáveis para o 

estudo, como o IGLC (Grupo Internacional de Construção Enxuta), que é uma 

referência para pesquisa na área. 

O processo de seleção dos artigos relevantes ao tema da pesquisa foi 

realizado com base nas etapas descritas a seguir. Primeiro foi necessária a definição 

dos eixos de pesquisa, que tem a função de nortear a pesquisa de acordo com a 

percepção em relação ao tema. Foram selecionados três eixos, o primeiro está 

relacionado com o mercado estudado “Construção Civil”, o segundo e o terceiro eixos 

estão relacionados diretamente ao tema de trabalho, “praticas Lean” e “docência 

universitária”. Dessa forma os eixos permitem um alinhamento entre os temas 

abordados nesta pesquisa, os quais são o ensino Lean Construction ministrados no 

meio acadêmico em uma instituição. 

Com os eixos definidos, segue-se a etapa de definição das palavras-chave, 

definição da base de dados e a busca nas bases de dados com as palavras-chave. 

Utilizou-se a expressão Booleana AND entre as palavras chave. Para o primeiro eixo 

definição das palavras-chave de pesquisa, as palavras-chave foram “Construction 

industry” e “Construction”, para o segundo eixo “Lean”, “Lean Manufacturing”, “Lean 

Construction”, “techniques Lean”, “Evolution Lean” e “tools Lean”, para o terceiro eixo 

“education”, “engineering teaching” e “techiniques teaching”. 

Posteriormente as bases de dados presentes nos Periódicos da CAPES – 

Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior foram selecionados, 

as quais indexam uma gama de periódicos científicos alinhados com o tema da 

pesquisa, sendo elas: Scopus, Science Direct e Emerald Insight. 

Para filtrar os artigos selecionados com base no alinhamento da pesquisa não 

foi delimitado o tempo de publicação específico para seleção, pois o histórico da 

evolução é ponto de interesse e relevância. Foram realizadas leituras dos títulos e 

resumos e conclusão, considerando assim, aqueles trabalhos que aproximaram seu 

conteúdo ao tema de estudo para discernir o que mais se exige no segmento da 
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Construção Civil e quais são os métodos e ferramentas enxutas mais utilizadas nesse 

setor. 

Outra etapa de pesquisa foi identificar estudos específicos sobre o Lean no 

âmbito educacional, buscando como as Universidades comtemplam os conteúdos 

Lean e como estes são ministrados, para isso o retorno de artigos se ateve com as 

palavras-chave “Lean Construction”, “Lean” e “Education”. Ocorreram tentativas de 

busca com outras palavras-chave para esse eixo de pesquisa, porém retornavam os 

mesmos artigos ou um número inferior do que a pesquisa com as referidas palavras. 

Essa busca se baseou nas bases de dados citadas anteriormente e pelo pouco retorno 

de artigos encontrados, foi feita uma revisão adicional nos periódicos da tabela 

Sucupira específicos da área de educação, que possuíam Qualis (2013 – 2016) de A 

até B4.  

Quanto aos institutos, foram encontrados artigos relevantes no IGLC e Lean 

Construction Institute (LCI). Esses institutos possuem como principal objetivo a troca 

de experiências e informações, realizam congressos, treinamentos e cursos Lean e 

possuem parcerias de pesquisa-ação com empresas, organizações líderes em todos 

os setores e com Universidades em determinados estudos. Essa etapa foi muito 

importante para a seleção das ferramentas abordadas nessa pesquisa, incluindo as 

mais atualizadas voltadas ao setor da Construção Civil, correspondendo aos estudos 

realizados e publicados no ano de 2019. A filtragem de artigos publicados nos 

institutos também seguiu o procedimento de leitura de títulos, resumos e conclusão 

para posteriormente se realizar a leitura na integra dos artigos selecionados. 

Nos demais itens deste capítulo são descritas as bases conceituais dessa 

dissertação, em relação aos temas Lean Thinking, Lean Construction; Técnicas e 

Ferramentas Lean Construction; Lean versus Sistema de Gestão da Qualidade; Lean 

no âmbito educacional. 

 

 

2.1 LEAN THINKING 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP) foi criado no Japão após a segunda 

guerra mundial, quando o país estava devastado e sem recursos, precisando de 

alternativas para reerguer sua economia (OHNO, 1997). Nesse cenário Eiji Toyoda, 

Taiichi Ohno e Shigeo Shingo, da Toyota Motor Company, buscaram e criaram novas 
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formas de organizar um sistema produtivo. Os japoneses possuem duas 

características positivas e fortes, a cultura e a disciplina, que os auxiliaram a manter 

o foco no combate ao desperdício e a buscar novos meios de organizar seu sistema 

produtivo (RODRIGUES, 2014).   

Womack e Jones (1990) foram os primeiros a propor uma definição para o 

Lean Manufacturing, eles descrevem as técnicas de fabricação desenvolvidas nos 

últimos 100 anos pela Toyota por meio do livro “A máquina que mudou o mundo”. O 

STP, é um modelo da vida real que serviu como base e a partir do qual se origina todo 

entendimento do Lean Manufacturing (KOSKELA, 2004). 

Os estudos se focaram na criação de valor, olhando a partir da perspectiva do 

cliente, Rodrigues (2014) analisando a relação do ciclo do consumo com o ciclo da 

produção compila as ações iniciais para o Lean Manufacturing, através da Figura 

1,  que posiciona o cliente com seu entendimento de valor, suas expectativas e 

desejos frente a organização que precisa ouvir esses interesses e relacionar ao 

pensamento Lean, como oportunidade de realizar melhorias organizacionais, 

identificar para eliminar os mudas (desperdícios) e buscar a melhoria contínua. 

 

Figura 1 – Ações iniciais para o Lean Manufacturing 

 
Fonte: Rodrigues (2014) 

 

O Lean Thinking ou “Mentalidade Enxuta” como conceito de liderança e 

gestão apareceu em 1998 com a publicação “Lean thinking: Banish waste and create 
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wealth in your corporation” de Womak e Jones quando os autores perceberam que 

esse sistema poderia ir além da produção, sendo adaptável a qualquer setor, empresa 

ou organização. Foram estabelecidos cinco princípios gerais do LT, como estão 

descritos abaixo e na ordem que devem ser seguidos (WOMACK E JONES, 1996): (i) 

Valor: O primeiro princípio especificar valor como visto pelo cliente final e não pela 

empresa; (ii) Fluxo de valor: deve ser identificado o fluxo do processo como um todo, 

desconsiderando a execução de atividades individuais. Nessa etapa são separados 

os três tipos de atividades que há em um processo, as que agregam valor, as que não 

agregam valor e as que não agregam valor que são necessárias; (iii) Fluxo contínuo: 

retrata a produção de um item sem que tenha estoque entre suas etapas, com tempo 

de processamento reduzidos e respostas rápidas aos clientes; (iv) Produção puxada: 

usado quando não se trata de um fluxo contínuo. O conceito inclui a inversão do fluxo 

das atividades, são produzidos exatamente a quantidade necessária no tempo certo, 

para que a próxima atividade do fluxo seja executada; (v) Perfeição: quando os outros 

quatro princípios estão em vigor se busca implementar o Kaizen, melhorar 

continuamente e implementar esse princípio a todos os que estão envolvidos no fluxo 

de valor dentro de uma empresa. Outra característica fundamental do Lean é a busca 

pela eliminação de desperdícios. Shigeo Shingo (1996) analisou o desperdício não só 

com foco na mão de obra, mas também considerou todas as outras atividades 

organizacionais, totalizando sete perdas: superprodução, espera, transporte, 

processos, estoque, movimentação e produtos defeituosos. 

 

 

2.2 LEAN CONSTRUCTION 

 

O Lean Construction surgiu depois do Lean Manufacturing ganhar total 

aceitação nas industrias manufatureiras ocidentais, onde foram apresentadas 

diferentes explicações e perspectivas a partir do estudo de Lauri Koskela, no ano de 

1992 (GAO; LOW, 2014). Koskela (1992) que fez a adaptação dos princípios da 

manufatura para a construção. 

Quando os princípios são aplicados adequadamente, melhorias drásticas na 

segurança, qualidade e eficiência podem ser alcançadas no nível do 

projeto. Melhorias nos níveis de processo e corporativo são facilitadores que tornam 
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as melhorias no nível do projeto mais bem-sucedidas e permitem que tais melhorias 

sejam sustentáveis (CII, 2007). 

Essa transição, do Lean Manufacturing ao Lean Construction, pode ser 

demonstrada por meio do fluxograma elaborado por Bo e Stephen (2008), conforme 

demonstrado na Figura 2, que vai desde o conceito de gestão do Fordismo e 

Taylorismo, da década de 1920, passando pelo STP e chegando ao Lean Construction 

em 1992, que passa a ter diferentes aplicações de acordo com cada projeto nos dias 

atuais. 

 

Figura 2 – Transferência do Lean Manufacturing (LM) para o Lean Construction (LC) 

 
Fonte: Adaptado de Bo e Stephen (2008) 

 

Até mesmo o idealizador do conceito Lean Construction ao continuar 

realizando pesquisas, esclareceu que o Lean Construction foi inspirado do Lean 

Manufacturing, mas não é uma cópia, onde existem critérios que apenas o setor de 
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construção apresenta (KOSKELA et al., 2002). Para Santorella (2017) a construção 

requer colaboração e trabalho em equipe de um conjunto diversificado de indivíduos 

e organizações que possuem como objetivo oferecer um produto personalizado em 

um local único e que não possui um ambiente controlado como ocorre no chão de 

fábrica ou nas linhas de montagem. 

Koskela (1992) identificou três características peculiares da Construção Civil 

que foram as causas da necessidade de adaptação dos princípios do Lean Thinking, 

sendo eles: (a) A natureza do projeto é singular: projetos por encomenda, um projeto 

por cliente com nenhuma ou baixa repetitividade; (b) Produção direcionada a um local 

e em torno do produto; (c) Multi-organização de diversas especialidades e de caráter 

temporário: a equipe muda a cada empreendimento e as organizações dos projetos 

da construção são consideradas temporárias. 

No âmbito da construção, a produção é por projeto, com equipes temporárias 

alocadas em projetos e clientes diversos, com tarefas que são dependentes de 

trabalho, o que torna um grau mais elevado de cuidado ao implementar os princípios 

Lean as peculiaridades do setor (ALVES et al., 2014). Mesmo com essas 

características as equipes que realizam as obras devem compensar essas 

características da Construção Civil buscando uma comunicação e colaboração 

contínuas, focando no objetivo comum em vez de visar suas prioridades e 

necessidades individuais. 

Koskela (1992) explica que o modelo de construção convencional é baseado 

em atividades de conversão, onde entram as matérias primas que passam por um 

processo produtivo e geram um produto final. A fase do processo pode ser ilustrada 

por seus sub processos, que são analisados individualmente. Como mostra a Figura 

3. 

 

Figura 3 – Exemplo de um modelo convencional 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 
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Já o Lean Construction se dá pela aplicação de uma nova forma de 

gerenciamento de produção à construção, o que inclui as atividades de fluxo 

(KOSKELA, 1992; FLUMERFELT, et al., 2013).  

Koskela (1992) descreve que no novo modelo de construção devem ser 

consideradas todas as atividades de fluxo, como exemplificado na Figura 4. As 

atividades de fluxo (movimento, espera, inspeção, entre outras) podem estar no 

processo ou entre eles e independentemente devem ser consideradas e analisadas. 

Essas tarefas retratam as atividades que não agregam valor. 

 

Figura 4 – Exemplo do Modelo do processo Lean Construction 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 

 

É evidente que o processo deve ser visto como um todo, não apenas 

atividades isoladas (FLUMERFELT, et al., 2013). Nos estudos realizados pelo Instituto 

de Construção Lean (2004) foi apresentado que no setor de fabricação no segmento 

de manufatura, apenas 12% da produção é considerado desperdício, enquanto na 

Construção Civil o percentual de desperdício é de 57%, ou seja, mais da metade da 

produção está sendo voltados para atividades que não agregam valor ao processo. 

Para eliminar desperdícios na construção Flumerfelt, et al., (2013) explicam 

que o conceito de desperdício pode ser entendido como as ações junto ou não do uso 

de recursos que são necessários para entregar um produto ou serviço ao cliente. 

A eliminação de desperdícios e a melhoria do fluxo de trabalho e da 

produtividade nos canteiros de obras podem ser melhorados através de 

planejamentos compostos pela prevenção e uso de sistema de controle de produção 

adequados. Uma vez que o planejamento mais visto no sistema convencional de 

produção são os projetos e a coordenação de suas atividades são executados 
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conforme o método de caminho crítico, conhecidos como PERT/COM, sendo que já 

existem outras técnicas e ferramentas de melhor gestão (GURIEV; SACKS, 2014). 

 

 

2.2.1 Princípios do Lean Construction 

 

No trabalho de Koskela (1992), são apresentados onze princípios que tem 

servido de base ao Lean na Construção e que podem ser usados tanto no processo 

total quanto em subprocessos. Os princípios estão apresentados a seguir. (a) reduzir 

a parcela de atividades que não agrega valor: existem dois tipos de atividades em 

um processo, as atividades que possuem valor pela visão do cliente, que converte 

material e/ou informação no sentido do que é exigido por ele; e as atividades que não 

agregam de valor (também chamado de resíduos), pois utilizam recursos (tempo e 

espaço, por exemplo), mas não agregam valor ao processo; (b) aumentar o valor do 

produto por meio da consideração das necessidades dos clientes: o valor é 

gerado por meio do cumprimento dos requisitos do cliente, e não como mérito inerente 

de conversão. Para cada atividade há dois tipos de clientes, as próximas atividades 

do processo de produção (cliente interno) e o cliente final (cliente externo). Aqui a 

abordagem prática deste princípio é poder realizar um projeto de fluxo sistêmico, onde 

os clientes são definidos para cada fase, e seus requisitos analisados; (c) reduzir a 

variabilidade: os processos de produção são variáveis, pode existir a variabilidade 

entre dois itens qualquer, mesmo ao produzir um mesmo produto duas vezes, ao 

utilizar recursos como tempo, matéria-prima, mão de obra. Portanto esse princípio traz 

como objetivo reduzir a incerteza, aumentar a previsibilidade; (d) reduzir o tempo de 

ciclo: o tempo é uma métrica natural para processos de fluxo, o ciclo de um produto 

é definido como a somatória dos períodos de tempo necessários para sua produção, 

sejam esses períodos, os tempos de processamento, inspeção, espera e 

movimentação. Esse princípio está relacionado a redução e compressão do tempo 

disponível das atividades de fluxo e da redução da parcela de atividades que não 

agregam valor; (e) simplificar por meio da redução do número de passos ou 

partes: a simplificação pode ser entendida como a redução do número de 

componentes num determinado produto, e como a redução do número de passos em 

um fluxo de material ou informações. Existem algumas de mudança organizacional 

que possibilita encurtar os fluxos através da consolidação de atividades, utilização de 
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elementos pré-fabricados, redução do número de componentes de um produto 

quando possível, o produto possuir ligações de desacoplamento, partes do produto 

normalizadas e diminuição da quantidade de informações de controle necessárias; (f) 

aumentar a flexibilidade de saída: mesmo que o aumento da flexibilidade pareça 

contraditório essa etapa pode minimizar o tamanho dos lotes para que se aproximem 

da demanda, reduzir a dificuldade de configuração e trocas, personalizar o final do 

processo quando possível e formar uma equipe polivalente; (g) melhorar a 

transparência do processo: ocorre uma propensão ao erro quando o processo não 

possui transparência, pois se reduz a visibilidade do erro e diminui a motivação para 

acertos e melhorias. É questão de melhoria para que o fluxo das operações seja visível 

e compreensível do início ao fim a todos os funcionários, podendo ocorrer por meios 

físicos ou organizacionais e por exibição pública de informações e métricas; (h) focar 

o controle no processo global: para obter controle em um processo de forma total 

o processo inteiro deve ser medido e segundo deve haver uma autoridade 

responsável por realizar o controle desse processo; (i) introduzir a melhoria 

contínua no processo: a melhoria contínua vem do esforço da eliminação constante 

de qualquer desperdício, para isso podem ser possíveis a adoção de vários métodos, 

como: a medição e monitoramento melhoria, estabelecimento metas de estiramento 

por meio das quais os problemas são descobertos e suas soluções são estimulados, 

dar responsabilidade pela melhoria para todos os empregados, usar procedimentos 

padrão como hipóteses de boas práticas e que podem ser constantemente desafiados 

por maneiras melhores; (j) manter equilíbrio entre melhorias de fluxo e nas 

conversões: os fluxos e as atividades de conversão devem possuir um equilíbrio para 

que seja possível melhorar a produção. Existe uma relação que quanto maior for a 

complexibilidade do processo maior será o impacto da melhoria do fluxo, e que quanto 

mais houver resíduos intrínsecos ao processo de produção mais viável se torna a 

melhoria de fluxos comparado a melhoria de conversão; (k) realizar Benchmarking: 

é um processo de comparação, que cabe a empresa analisar produtos, serviços e/ou 

métodos de trabalho, a fim de buscar alternativas de melhorias para seus próprios 

processos, uma atividade de reconfiguração e adaptação. Essa etapa deve ser 

realizada com cautela, vendo pontos fortes e fracos de cada possibilidade de melhoria, 

incorporação e mudança.  
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2.3 TÉCNICAS E FERRAMENTAS DO LEAN CONSTRUCTION 

 

A implementação da construção enxuta depende de fatores como a cultura 

organizacional, que corresponde ao que a empresa investe em aprendizagem e 

criação de conhecimento para que ocorra a implementação de técnicas e ferramentas 

Lean (ZHANK; CHEN, 2016).  Alves, et al., (2012) declaram que ferramentas 

baseadas em Lean surgiram e foram aplicadas com sucesso em projetos de 

construção simples e complexos, rompendo as muralhas do modo de construção 

convencional. 

Em um estudo realizado há seis anos na Noruega por Andersen et al. (2012), 

foi encontrado um quadro de práticas de construção enxuta e seus efeitos. O estudo 

está disposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Exemplos de práticas Lean na construção e seus efeitos 

AUTORES LOCAIS DE ESTUDO PRÁTICAS LEAN EFEITOS 

Garrett et 
al., (2011) 

Anonymous 

Uso da ferramenta 
Mapeamento do Fluxo 

de Valor e outros 
conceitos Lean, 

versões de 
documentos eletrônicos 

Parte do esforço de coordenação foi 
eliminado. Atividades no processo 
foram reduzidas de 8 para 5, 
diminuindo o tempo de ciclo em 40% 
e o tempo de processo em 25%. As 
utilizações de documentos 
eletrônicos afetaram o tempo de 
revisão dos documentos. 

Miletsky, 
R.J., (2010) 

Association General 
Contractor of America 

(AGC) forum 

Envolvimento dos 
trabalhadores; Contato 
direto entre gerentes; 

Envio imediato de 
divergências com 

trabalhadores 

Poder mostrar o progresso do 
trabalho aos interessados, gera um 
efeito positivo sobre a moral dos 
trabalhadores e os funcionários 
podem listar as suas preocupações 
e problemas. 

Tuholski et 
al., (2010) 

Lawrence Livermore 
National Laboratory 

Aplicação de Desing de 
Matriz Estrututal 

Superar a ideia de que o retrabalho 
é totalmente ruim, entendendo os 
impactos positivos dele 

Yoders, J., 
(2009) 

Turner Construction 
CoTennessee Medical 

Center. 

Metodologia LC + 
Building information 

modelling (BIM) 

Encurtamento no tempo de entrega 
e a redução de $3 milhões do preço 
estimado da obra 

Ballard, B., 
(2008) 

ARC for Sutter 
Roseville Medical 

Center and the 
Fairfield Medical Office 

Building for Sutter 
Fairfield 

O Sistema de entrega 
de Projetos Lean 

Custos alvo ($18,9 milhões) foi 
estipulado 14,1% Abaixo dos custos 
de referência ($22 milhões). O custo 
atual ($17,9 milhões) no orçamento 
foi ainda menor 

Fonte: Apud Andersen et al., (2012). 
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Dentre as ferramentas enxutas que aparecem na literatura, optou-se em 

apresentar aquelas que obtiveram maior destaque nos trabalhos obtidos na revisão 

de literatura, como pode ser visto no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Práticas Lean aplicadas a construção que foram discutidas nos artigos do portfólio 

Autores FERRAMENTA DIAGNÓSTICO 

Jorgensen 
(2008) 

LPS 

a ferramenta mais popular em iniciativas aplicadas, 
tornou-se sinônimo de LC. É eficiente e lida com 
exceções e incertezas, inclui planejamento e 
gerenciamento de todo o fluxo de trabalho. 

Sacks (2010) 
Sistema KanBIM 
baseado no LPS 

o sistema tem o potencial de melhorar o fluxo de 
trabalho, aumentando a colaboração das equipes 
envolvidas dentro e fora do local. Conseguiu reduzir o 
desperdício, proporcionando a visualização do 
processo de construção e seu status (andamento) e 
do produto na face de trabalho. 

Alves, Milberg e 
Walsh (2012) 

Kaizen 
Tido como uma metodologia de produção, não uma 
ferramenta 

MFV 
Clara apresentação do fluxo para que seja possível 
implementar mudanças no projeto 

LPS 

É sugerido como ponto de partida para 
implementação da LC. Faz vista a um planejamento 
puxado, onde é necessária a participação dos líderes 
ou "cabeças" de cada processo e também deve ser 
feito um acompanhamento de verificação se as etapas 
estão sendo cumpridas. 

BIM 
A integração é realizada para coordenar o design e a 
construção 

Aziz e hafez 
(2013) 

LPS 

Evidencia o LPS como a técnica que mais prevalece 
dentre as metodologias LC. O estudo provou que ela 
pode aprimorar práticas de gestão em seus diversos 
aspectos. 

Gurevich e 
Sacks (2014) 

KanBIM 

O uso do sistema melhorou o fluxo do processo e 
eliminou o desperdício, deu consciência situacional, 
levando os operários a realizar o trabalho certo, 
reduzindo o retrabalho e o tempo desperdiçado. 

Zhank e Chen 
(2016) 

LPS, Engenharia 
simultânea; 

Reuniões; Kanban; 
MFV; Gestão da 

qualidade; Gestão 
de recursos 

humanos e BIM 

apenas cita que essas são as ferramentas que foram 
adaptadas do LM para o LC, não exprime 
diagnósticos, apenas definições e relações com a 
geração de conhecimento. 

Tauriainen et al., 
(2016) 

Metodologia LC + 
Building information 

modelling (BIM) 

Ainda que apresentando lacunas na implementação 
do BIM, observou-se que o gerenciamento de Design 
foi melhorado utilizando as técnicas. Como solução 
para as lacunas foi sugerido a utilização e 
implementação da ferramenta LPS. 

Fonte: Autoria própria 
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Quando o assunto é sobre a indústria da construção a literatura apresenta em 

maior parte a aplicação dos princípios Lean Construction, a realização de simulações 

de aplicação do Lean e a implementação de ferramentas enxutas para melhorar o 

desempenho das empresas, como o Last Planner System, o Mapeamento fluxo de 

valor e o Sistema Kanban (GURIEV; SACKS, 2014). Essa afirmação pode ser 

confirmada por meio do Quadro 2, que traz um relatório das ferramentas encontradas 

nos artigos selecionados das bases de dados. 

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) possui um 

grupo de trabalho Lean na Construção que desenvolveu uma lista de técnicas Lean 

consideradas básicas ou comuns implementadas em empresas e as consideradas 

como prioritárias a implementação do Lean Construction, que são (APARÍCIO, 2016).  

Técnicas Lean usuais: 5´s, Gestão Visual e Resolução Estruturada de 

Problemas (REP). Sendo REP um conjunto de técnicas com a mesma finalidade 

(Relatório A3, Analise dos 5-Porquês, Diagrama de Ishikawa e PDCA); 

Técnicas Lean prioritárias: Value Stream Mapping, Instruções de Trabalho, 

Reuniões de Revisão de Desempenho, Target Value Design e Building Information 

Modelling. Essas apresentam um maior cunho tecnológico. 

O estudo das ferramentas Lean correspondem a 40% das publicações do 

IGLC 2019, com destaque para LPS, BIM, gestão visual, TVD e MFV, como 

demonstrado no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Ferramentas Lean utilizadas em artigos publicados no IGLC no ano de 2019 

AUTORES (IGLC 2019) LPS BIM TVD IPD MFV  
Gestão 
visual 

Kanban 
Poka 
Yoke 

PDCA 

Power e Taylor (2019) X                 

Fürstenberg e Lædre (2019)   X             X 

Hackler et al., (2019)         X       X 

Ryan, et al., (2019) X                 

Mchugh, et al., (2019) X X               

Simonsen et al., (2019)       X           

Ezzeddine et al., (2019) X                 

Abdelmegid et al., (2019) X                 

Devkar, et al., (2019)     X             

Musa, et al., (2019)     X             

Styrvold et al., (2019)   X               

Torp (2019)     X             

Hackett, et al., (2019) X                 

Farzad e Cameron (2019)           X       

Mota et al., (2019)   X               

Lota e Trivedi (2019)   X               

(continua) 
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(continuação) 

AUTORES (IGLC 2019) LPS BIM TVD IPD MFV  
Gestão 
visual 

Kanban 
Poka 
Yoke 

PDCA 

Brown et al., (2019)   X               

Dallasega et al., (2019)   X       X       

Schimanski et al., (2019) X X         X     

Abou Dargham et al., (2019)       X           

Michaud et al., (2019)         X         

Lühr e Bosch-Rekveldt 
(2019) 

X                 

Amaral et al., (2019)         X     X   

Castiblanco, et al., (2019) X X       X       

Abdelkhalek et al., (2019)           X       

Gómez-Sánchez, et al., 
(2019) 

  X               

Reinbold et al., (2019)   X       X       

Hanahoe, et al., (2019) X                 

Salazar et al., (2019) X                 

Álvares e Costa (2019)   X     X X       

Oliva e Granja (2019)     X             

Fonte: Autoria própria 

 
Como pode ser observado, existem duas ferramentas com maior destaque 

tecnológico, LPS, BIM e TFV, seguidas do MFV, Gestão Visual, PDCA, Kanban e 

Poka-Yoke. 

 

 

2.4 LEAN VERSUS SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Um ponto equivocado quando se estuda o Lean, seus princípios e ferramentas 

é quando uma empresa considera que possui a filosofia pelo uso de uma ou outra 

ferramenta que de forma individual representa uma ferramenta de qualidade e não o 

sistema Lean implementado. Esse equivoco pode ocorrer com qualquer aplicação do 

Lean e suas vertentes, como por exemplo, Lean Thinking, Lean Manufacturing, Lean 

Construction. Aparício (2016) esclarece que Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) 

e a filosofia Lean não são mutuamente exclusivos, mas sim complementares. 

Se tratando de SGQ existe uma certificação que rege um produto quanto a 

qualidade pela norma internacional ISO 9001 independente de qual setor a empresa 

atue e no setor da Construção Civil há uma outra certificação específica para avaliar 

a conformidade de SGQ em níveis adequados às características específicas das 

empresas, o certificado PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

do Habitat) (MATUSZAK; FERREIRA, 2017). Ao realizar um estudo prático 
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investigativo sobre o nível de maturidade Lean Construction em construtoras 

Matuszak e Ferreira (2017) identificaram que todas as construtoras relataram 

conhecer e implementar o Lean Construction apenas pelo uso de uma ou outra 

ferramenta de gestão da qualidade e em análise prática concluíram que ter essa 

ferramenta não correspondia ao Lean Construction estar implementado.   

Koskela (1992) indica que existe uma flexibilidade ao implementar os 

princípios da Lean Construction nas construtoras, que podem aplicar de forma integral 

ou parcial, fazendo adaptações conforme a sua necessidade e oportunidade de tempo 

e recursos, por exemplo. Esse fato não imprime que os benefícios de ter um SGQ 

implementado e certificado não quer dizer as empresas possuem o Lean 

implementado, pois o foco está na melhoria do próprio sistema e não na redução de 

custos e incremento de valor para as organizações como é proposto pelo Lean 

Thinking. Quando é implementado o Lean junto a SGQ a qualidade é levada à sua 

essência e se transforma em uma máquina de aumento de competitividade 

(FIGUEIRA, 2016). 

Alves et al., (2017) enfatiza que as organizações devem obter um 

entendimento do Lean em uma visão geral, não como um conjunto de ferramentas. 

As ferramentas devem utilizadas como uma aplicação do conhecimento e serão 

selecionadas de acordo com a necessidade individual da empresa. Sartorella (2017) 

afirma que você deverá falhar se acredita que a implementação de uma das 

“ferramentas” Lean por si só colocará sua organização ou seu projeto no caminho 

certo. 

O uso de ferramentas Lean é incluso no conhecimento do oficio, mas isso não 

elimina o fato da necessidade de incluir conteúdos de inteligência organizacional para 

aderir ao Lean como uma maneira de pensar, ou seja, como filosofia implementada 

(FLUMERFELT, et al., 2017). A implementação da construção enxuta depende de 

fatores como a cultura organizacional, que corresponde ao que a empresa investe em 

aprendizagem e criação de conhecimento para que ocorra a implementação de 

técnicas e ferramentas Lean (ZHAN; CHEN, 2016).  

Lean se torna um compromisso a longo prazo com uma cultura vencedora, 

cujos resultados serão aparentes em qualquer sentido tangível durante o período de 

tempo aplicado, em todas as pessoas que se está investindo (SANTORELLA, 2017). 

É necessário que sejam traduzidos os conceitos para que consigam disseminar o 

sistema Lean como um todo, não apenas o uso de ferramentas, para que o Lean 



37 
 
 

 

Construction não seja visto na construção como uma “moda”, de característica 

passageira (FLUMERFELT, et al., 2013). 

 

 

2.5 LEAN NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

A qualidade do ensino acadêmico é decisivamente determinada pelas 

qualificações e competências do corpo docente, que também incluem capacidades 

pedagógicas universitárias (KERSTEN, 2018). 

No ensino superior existe um pressuposto que os docentes possuem 

habilidades de ensino devido sua alta qualificação. Entretanto Kersten (2018) afirma 

que há uma exigência de orientar a educação em engenharia para as demandas da 

economia, baseando-se no emprego e nas características predominantes de 

produção e serviço, para conseguir gerenciar com sucesso as atividades de trabalho 

específicas da profissão. 

O Capítulo II da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, trata do 

perfil e competências esperadas do egresso. Uma atenção é dada aos incisos III e IV 

do artigo 4°, sobre o que o curso de graduação em Engenharia deve proporcionar aos 

seus egressos, ao longo da formação, citando as competências gerais de “III - 

conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou 

processos; IV - implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia”. 

Ensinar o Lean Thinking e suas vertentes aos engenheiros permite que eles 

desenvolvam competências no campo de produção e de serviços e tenham um bom 

desempenho em sua vida profissional, ou seja, esse ensino fornece todo um 

conhecimento de pensamento sistêmico e prepara um futuro engenheiro para o local 

de trabalho (ALVES et al., 2016).  

Kersten (2018) afirma que devido o surgimento do conceito Lean 

Manufacturing houve uma mudança nas atividades de engenharia e 

consequentemente nas exigências dos engenheiros, assim a educação em 

engenharia moderna deve considerar esses fatores para desenvolvimentos em seus 

currículos e métodos de treinamento, como exposto na Figura 5.  
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Figura 5 – Fatores de influência na educação em Engenharia 

Fonte: Adaptado de Kersten et al., 2011 

 

Ao analisar estudos realizados sobre como o Lean é ensinado, observou-se a 

descrição de Tortorella e Cauchick (2018) sobre alguns dos métodos evidenciados na 

literatura para o ensino do Lean Manufacturing, disposto no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Métodos ensino do Lean Manufacturing 

Referência  Objetivos  Métodos de ensino 

Johnson et al., 
(2003) 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 
aplicar princípios enxutos e desenvolver a 
capacidade de analisar dados e aumentar a 
compreensão dos alunos sobre processos 
dinâmicos e variáveis 

Exercícios em laboratórios, 
baseados em simulação 

Lobaugh 
(2005) 

Desenvolver um método de ensino LM 
estruturado com palestras, leituras e 
discussões abertas 

Palestras e simulações e 
participação em grupos de 
investigação de aplicações reais do 
LM 

Van Til, et al., 
(2005) 

Propôs um curso interdisciplinar sobre 
princípios e aplicações aos alunos para que 
eles adquiram conhecimento e consigam 
resolver problemas reais 

Análise e planejamento para 
implementar Lean em uma empresa 
ao longo do semestre 

Fang, et al., 
(2006) 

Melhorar técnicas e habilidades 
profissionais, integrando o ensino sobre LM 
em um programa de engenharia de 
produção tradicional  

visitas a fábricas, palestras, 
projetos industriais do mundo real e 
simulação Lean através do Lego  

Badurdeen, et 
al., (2010) 

Identificar as principais atividades de 
simulação relacionadas ao ensino LM e 
avaliar sua eficácia 

PBL através de jogos e simulação 

Conger e Miller 
(2013)  

Aumentar a compreensão LM para que os 
alunos sejam capazes de aplicá-la fora da 
sala de aula 

Integrar PBL na forma de projeto 
para um cliente externo, abordando 
a montagem de automóveis lego 
desenvolvida em sala de aula 

Alves et al., 
(2017a, 2017b) 

Explorar como os princípios Lean podem ser 
aplicados a metodologia de 
ensino/aprendizagem 

Aplicar uma série de metodologias 
de aprendizagem ativas, como PBL, 
jogos sérios e cenários 

Fonte: Adaptado de Tortorella e Cauchick (2018) 
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Os estudos sobre Lean voltados a Construção Civil possuem maior 

abrangência quanto a compreensão da disseminação dos conceitos enxutos na 

construção, demonstrar os impactos de possuir um currículo Lean e investigam como 

são repassados o ensino Lean Construction para as empresas e a academia. Os 

artigos e seus objetivos de estudos estão dispostos de formas mais detalhadas no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Artigos que exploram o conteúdo sobre educação Lean na Construção Civil. 

REFERÊNCIA TÍTULOS OBJETIVOS 

Alves, et 
al., (2012) 

Explorando a prática de 
construção enxuta, pesquisa e 

educação 

Investigar a história de disseminação e uso de 
conceitos enxutos na construção e desafios 
potenciais para uso contínuo, como a aplicação 
de conceitos de transição enxuta de um pequeno 
grupo de primeiros adotantes para uma 
comunidade de abrangência da indústria 

Brioso (2015) 

Ensino de Construção Lean: 
Curso de Formação da Pontifícia 
Universidade Católica do Peru 

em Lean Project & Construction 
Management 

Inspirar outros académicos e / ou profissionais 
com o relato de evolução do curso, que possui 
como conteúdos os princípios, ferramentas, 
técnicas e práticas da filosofia de Construção 
Lean entre outros; inclui também a incorporação 
de ferramentas e técnicas do sistema de gestão 
que as complementam. 

 

 

 

 

Gehbauer, et 
al., (2017) 

Como a pesquisa pode ajudar a 
transformar a indústria da 

Construção Civil 

Aumentar os benefícios para a sociedade, 
incentivando a comunidade Lean para melhorar 
seus métodos de prática, a sua capacidade de se 
espalhar os resultados para a sociedade e chegar 
ao “próximo nível” de desempenho 

 

Rybkowski, et 
al., (2018)  

A evolução da educação para a 
construção enxuta (parte 1 de 

2): Nas universidades dos EUA 

Documentar a evolução da educação Lean dentro 
da academia, bem como levantar uma questão 
sobre o impacto potencial da padronização do 
currículo em futuras iniciativas de melhoria 
contínua com respeito à filosofia, métodos e 
ferramentas de construção enxuta, na indústria da 
OAEC. 

 

Forbes, et al., 
(2018) 

A evolução da educação para a 
construção enxuta (parte 2 de 
2): Em empresas sediadas nos 

EUA 

Revisar a evolução da educação Lean 
Construction para OAEC (proprietário, arquiteto, 
Engenharia e Construção partes interessadas) 

 

Anandh et al., 
(2018) 

Um estudo exploratório sobre a 
taxa de adoção de ensino magra 
entre a academia e a indústria 

no cenário indiano 

Determinar os cenários atuais de ensino e prática 
Lean na indústria e taxa de demanda / 
conscientização sobre o Ensino Lean, 
compreender o estado atual da adoção de Lean 
na academia e também na indústria de construção 

 

Wu e Luo 
(2018) 

Dimensões tecnológicas e 
sociais do engajamento de 
estudantes de engenharia e 

administração de construção de 
graduação de baixa divisão com 

aprendizado experimental e 
baseado em projetos 

Cultivar uma força de trabalho melhor preparada 
para realizar tarefas e lidar com os desafios 
tecnológicos previstos em um ambiente de 
indústria que se transforma rapidamente, 
caracterizado pela modelagem de informações de 
construção (BIM), construção enxuta, 
sustentabilidade e outras tendências importantes 

 

(continua) 
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(continuação) 

REFERÊNCIA TÍTULOS OBJETIVOS 

Antony, et al., 
(2019) 

Uma investigação sobre a 
evolução da construção enxuta, 

educação nas indústrias indianas 
e universidades 

investigar os fatores que afetam a adoção de 
conceitos de construção enxuta em indústrias e 
universidades indianas 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto a utilização de metodologias de ensino na academia, pode-se 

observar o uso de oficinas, workshops e jogos de simulação (BRIOSO, 2015; 

RYBKOWSKI, et al., 2018) adoção e adaptação da pedagogia E + aprendizagem 

baseada em projeto (PBL) (WU; LUO, 2018). 

Rybkowski, et al., (2018) constataram em seu estudo sobre as universidades 

no EUA, que além das técnicas de ensino sobre ferramentas, devem ser ministrados 

conteúdos de leituras indicadas que deveriam compor os conteúdos programáticos 

dos cursos das universidades sobre Lean, como: fatores físicos e suas aplicações 

para construção (Hopp e Spearman 2001); Os onze princípios do Lean Construction 

do Relatório Técnico nº 72 (Koskela 1992); Os 14 princípios a partir do Modelo Toyota 

(Liker 2003), literaturas sobre a história magra e sua teoria desde a fabricação até a 

construção (Taylor 1947; Spriegel & Myers 1953; Gilbreth e Gilbreth 1963; Ohno 1988; 

Deming [Dawson-Escolha de 2004]; Liker 2003; Koskela 1992; Ballard 2000); 

Construção moderna texto (Forbes e Ahmed 2011); e módulos do curso dos 

Associated General Contractors (CAG 2017). 

 

 

2.6 MODELO LINGUÍSTICO 2-TUPLE 

 

O Modelo Computacional Linguístico 2-tuple (Herrera e Martínez, 2000) é um 

modelo simbólico que estende o uso de índices modificando a representação da 

abordagem linguística fuzzy, adicionando um parâmetro à representação linguística 

básica, a fim de melhorar a precisão dos cálculos linguísticos após a etapa de 

retradução mantendo o esquema de computação com palavras mostrado na Figura 6 

e a interpretabilidade dos resultados (Martínez e Herrera, 2012). 
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Figura 6 - Esquema de computação com palavras 

 
Fonte: Yager, 1999 

 

Herrera e Martínez (2000, 2001) desenvolveram o modelo de representação 

linguística 2-tuple baseado no conceito de tradução simbólica. É usado para 

representar as informações de avaliação linguística por meio de uma 2-tuple (si, αi), 

onde si é um rótulo linguístico do conjunto de termos linguísticos predefinido S e αi é 

o valor da tradução simbólica, e αi ∈ [−0,5, 0,5). 

Definição 1 (Herrera e Martínez, 2000, 2001). Seja β o resultado de uma 

agregação dos índices de um conjunto de rótulos avaliados em um conjunto de termos 

linguísticos S, ou seja, o resultado de uma operação de agregação simbólica. β ∈ [0, 

g], sendo g representa a cardinalidade de S. Seja i = round (β) e α = β – i, dois valores 

tais que i ∈ [0, g] e α ∈ [−0,5, 0,5), então α é chamado de Tradução Simbólica. 

Definição 2 (Herrera e Martínez, 2000, 2001). Seja S = {s0, s1, . . . , sg} seja 

um conjunto de termos linguísticos e β ∈ [0, g] seja um valor que representa o 

resultado de uma operação de agregação simbólica, então a 2-tuple que expressa a 

informação equivalente a β é obtida com a seguinte função: 

 

Δ: [0, g] → S × [−0,5, 0,5),         (1) 

Δ (β) = (si, αi), com{
si, 𝑖 =  𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(β),

αi  =  β −  𝑖, αi ∈  [−0.5, 0.5).
     (2) 

 

Em que round (·) é a operação de round usual, si tem o rótulo de índice mais próximo 

de β e αi é o valor da Tradução Simbólica. 

Definição 3 (Herrera e Martínez, 2000, 2001). Seja S = {s0, s1, . . . , sg} seja 

um conjunto de termos linguísticos e (si, αi) seja uma 2-tuple. Sempre existe uma 

função Δ−1 que pode ser definida, tal que, de uma 2-tuple (si, αi) ela retorna seu valor 

numérico equivalente β ∈ [0, g], em que: 

 

Δ−1: S × [−0,5, 0,5) → [0, g],         (3) 

Δ−1 (si, αi) = i + αi = β.          (4) 

 

Produto 

Linguístico

Entrada 

Linguística
Tradução Manipulação Retradução
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A partir das Definições 1 e 2, podemos concluir que a conversão de um termo 

linguístico em uma 2-tuple linguística consiste em adicionar um valor 0 como tradução 

simbólica: Δ(si) = (si, 0). 

Definição 4 (Herrera e Martínez, 2000, 2001). Sejam a = (sk, αk) e b = (sl, αl) 

duas 2-tuple, elas devem ter as seguintes propriedades: 

(1) Se k <l, então a <b. 

(2) Se k = l, então 

(a) Se αk = αl, então a = b; 

(b) Se αk < αl, então a <b;  

(c) Se αk > αl, então a> b. 

(3) Existe um operador negativo: Neg (si, α) = Δ(g − (Δ−1(si, α))), onde (si, αi) é uma 2-

tuple arbitrária, g + 1 é o cardinalidade de S, S = { s0, s1, . . . , sg }. 

 

 

2.7 ANÁLISE DO CAPÍTULO 

 

Com a presente Revisão da Literatura foi possível direcionar o estudo para 

responder à pergunta de pesquisa e conseguir atingir o objetivo da dissertação, a 

revisão compilou conceitos Lean, além de uma análise que verifica a evolução do 

Lean Construction, seus métodos, práticas e ferramentas desde sua criação até os 

dias atuais. Os Quadros 2 e 3 foram essenciais para a criação dos instrumentos de 

pesquisa que estão descritos no Capítulo 3, correspondente a Metodologia.  

O item 2.6 do referencial introduziu os conceitos de um modelo de apoio a 

tomada de decisão que foi utilizado para validar o instrumento de pesquisa estruturado 

e elaborado para atingir o objetivo da pesquisa. Os conceitos que se completam 

quando é explicado o processo de validação na metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo se apresenta a descrição das etapas de desenvolvimento e as 

informações sobre a aplicação dos instrumentos de pesquisa elaborados para 

investigar o ensino de conceitos, métodos e práticas do Lean Construction nos cursos 

de graduação em Engenharia Civil da UTFPR, sendo eles uma Entrevista 

Semiestruturada e um Instrumento de Pesquisa Estruturado, como demonstrado por 

meio do fluxograma apresentado na Figura 7. 

 
Figura 7 – Fluxograma da aplicação da pesquisa contendo as Etapas I e II 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nos tópicos a seguir estão a população e amostra, o procedimento de coleta 

de dados e a elaboração dos instrumentos de pesquisa na forma descritiva de suas 

etapas, seguidos dos procedimentos adotados na validação do instrumento de 

pesquisa semiestruturado da Etapa II destinada aos professores e o método de 

análise dos dados coletados. 
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3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

De acordo com ranking Times Higher Education (THE), que elege as melhores 

Universidades da América Latina e da região do Caribe, a UTFPR está no 31º lugar 

entre as melhores instituições de ensino superior brasileiras e ficou em destaque na 

16ª posição em Transferência de Conhecimento, 26ª em Pesquisa, 27ª em Ensino e 

32ª em Internacionalização (UTFPR, 2019). 

Na região latino-americana, a Instituição obteve a 74ª colocação geral, 

atingindo o 33º lugar em quesitos como Transferência de Conhecimento, 46º em 

Pesquisa e 51º em Ensino (UTFPR, 2019). 

A UTFPR também foi considerada a 13ª melhor Universidade brasileira, entre 

públicas e privadas, na avaliação de estudantes e egressos no ranking Catho. 

Também foi classificada na 34ª posição em relação à produtividade científica do país 

no levantamento da Clarivate Analytics. Além disso, a Unirank inseriu a Instituição na 

22ª colocação no Brazilian University Ranking.  

Portanto, pela sua representatividade e foco no cunho tecnológico, incentivo 

a pesquisa a instituição foi escolhida para realização dessa pesquisa. Primeiramente 

foi realizado um levantamento dos câmpus que ofertam o curso de Bacharelado em 

Engenharia civil, sendo eles, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Guarapuava, Pato 

Branco e Toledo.  

Depois foram analisadas as matrizes curriculares e planos de ensino de cada 

um dos cursos, afim de se verificar a existência de pelo menos uma disciplina 

vinculada que incluísse conteúdos relacionados ao ensino Lean Construction, para 

que a pesquisa se tornasse viável. A Tabela 1 mostra as disciplinas relacionadas com 

o conteúdo Lean Construction, seu tipo (regular ou optativa) e suas respectivas cargas 

horárias. 

Os câmpus que apresentaram menor conteúdo Lean Construction em suas 

ementas, foram Toledo e Apucarana, respectivamente, além de poucas disciplinas 

regulares, não disponibilizam disciplinas optativas com esse conteúdo. Pato Branco 

disponibiliza um número maior de disciplinas optativas, com poucas turmas 

cadastradas. Curitiba está em nível intermediário e com melhor apresentação quanto 

as ementas se mostram os câmpus de Campo Mourão e Guarapuava. 
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A disciplina de Gerenciamento de Obras é a única que inclui um tópico 

especifico sobre Construção Enxuta no plano de ensino dos câmpus de Campo 

Mourão, Curitiba, Guarapuava e Pato Branco. 

 

Tabela 1 – Disciplinas relacionadas ao Lean Construction nos câmpus da UTFPR 

Campus Disciplina Tipo CH 

Apucarana 
Qualidade Na Construção Civil R 30 

Gerenciamento de Obras R 60 

Campo Mourão 

Logística e Gerência de Materiais  R 45 

Qualidade na Construção Civil R 60 

Gerenciamento de Obras R 60 

Engenharia do Produto O 60 

Controle Estatístico do Processo O 60 

Gestão da Qualidade O 60 

Planejamento Estratégico O 60 

Sistemas de Gestão da Produção O 60 

Curitiba 

Gestão De Operações E Logística R 60 

Qualidade Na Gestão R 60 

Racionalização De Processos Construtivos R 60 

Gestão De Projetos R 60 

Gerenciamento de Obras R 60 

Guarapuava 

Logística e Gerência de Materiais R 54 

Qualidade na Construção Civil R 72 

Gerenciamento de Obras R 72 

Planejamento Estratégico O 72 

Controle Estatístico do Processo O 72 

Sistemas de Gestão da Produção O 72 

Tecnologia da Pré-Fabricação O 72 

Pato Branco 

Gestão Da Produção O 30 

Gestão Da Qualidade O 30 

Logística O 30 

Desempenho Das Construções O 45 

Planejamento Estratégico O 60 

Qualidade na Construção Civil R 30 

Sistemas Produtivos O 60 

Gerenciamento De Obras R 60 

Toledo Gerenciamento E Qualidade Na Construção R 60 

Legenda: R – Disciplina regular; O – Disciplina optativa 
Fonte: Autoria própria 

 

Com o resultado dessa verificação para se certificar que a pesquisa era 

aplicável, e com os resultados da Etapa I da pesquisa foi comparado se os professores 

indicados eram os que ministravam as disciplinas analisadas na Tabela 1 e nos casos 
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de divergência foi solicitado ao coordenador de curso do referido câmpus o contato 

dos professores das disciplinas que ainda não haviam sido indicados. 

A Tabela 2 demonstra o quantitativo de professores por câmpus e o número 

de respostas obtidas para discussão da pesquisa. O número de respostas foi 

considerado satisfatório, dos 21 professores apenas 5 não retornaram a pesquisa. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de professores por câmpus da UTFPR 

Câmpus  
Professores 

indicados 
pelo coordenador 

Professores incluídos 
após análise da grade 

curricular 

N° de 
respostas 

obtidas 

Apucarana 4 0 4 

Campo Mourão  1 2 0 

Curitiba 2 2 3 

Guarapuava 0 3 3 

Pato Branco 6 0 5 

Toledo 1 0 1 

Total 14 7 16 

Fonte: Autoria própria 

 

Para definição da amostra temos então os seis coordenadores de curso na 

Etapa I e 21 professores que foram considerados para responder a pesquisa na Etapa 

II, totalizando 27 professores. Desses não foram obtidas respostas de um 

coordenador e de cinco professores indicados.  

Os professores foram escolhidos para responder a pesquisa por serem a 

conexão entre o conteúdo e os discentes do curso, é ele que faz a transmissão de 

conhecimento e direciona os futuros engenheiros para um mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo e aberto para inclusão de melhorias, soluções e inovações, como 

é o caso daqueles que estão inserindo o Lean Construction seus conceitos, métodos, 

técnicas e ferramentas.  

 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA 

 

Para a coleta dos dados foram feitos contatos diretos com os coordenadores 

dos cursos de graduação em Engenharia Civil da UTFPR por telefone, afim de explicar 

o objetivo da pesquisa e seus procedimentos de execução.  

Após a concordância em participar da pesquisa por parte dos coordenadores, 

foi enviado por e-mail o roteiro da entrevista semiestruturada (Etapa I) para que os 
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mesmos respondessem as questões sobre o curso, como disposto no Apêndice A. No 

final dessa etapa foi solicitado a cada um dos coordenadores a indicação dos 

professores relacionados ao ensino das práticas Lean Construction, os quais foram 

convidados a participar da segunda etapa da pesquisa, respondendo o instrumento 

de pesquisa estruturado. Para facilitar a comunicação o instrumento de pesquisa 

estruturado foi disposto de forma clara por de um formulário on-line que possui um link 

de envio e pode ser entregue por diversos meios de comunicação sem perder seu 

formato. Os contatos com os professores foram estabelecidos por e-mail, WhatsApp, 

LinkedIn e Facebook. Ambas etapas da pesquisa podem ser vistas na Figura 7, citada 

anteriormente.  

A aplicação do instrumento de pesquisa para diferentes pessoas que atuam 

em diferentes áreas e cidades forneceu uma avaliação geral dos cursos frente ao Lean 

Construction. Lembrando que os meios de contato para aplicação dos instrumentos 

de pesquisa aqui citados podem ser tanto pessoalmente (in loco) quanto a distância.  

 

 

3.3 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para uma melhor compreensão a pesquisa foi dividida em duas etapas com a 

elaboração de dois instrumentos de pesquisa. O primeiro instrumento se refere a uma 

entrevista semiestruturada destinada aos(as) coordenadores(as) do curso de 

Engenharia Civil e segue um roteiro com nove perguntas que tem como intuito obter 

uma visão geral do curso, atualizações e busca por contato de professores que tem 

conhecimento e/ou ensinam conteúdos que integram o Lean Construction para 

conseguir destinar o segundo instrumento da segunda etapa da pesquisa.  

O roteiro da entrevista semiestruturada buscou obter informações de quando 

as ementas foram atualizadas e se houve alguma atualização após a criação do curso, 

se o coordenador atual tem conhecimento do corpo docente quanto a alocação dos 

professores em disciplinas que possuam conteúdos Lean Construction, e como os 

professores e alunos se atualizam de novos conteúdos como o pesquisado. Uma das 

questões mais importantes da aplicação dessa entrevista foi para obter o contato dos 

professores. O roteiro está disposto no Apêndice A e por se tratar de uma entrevista, 

esse instrumento de pesquisa, não passou pela etapa de validação. 
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A segunda etapa da pesquisa foi realizada por meio de um instrumento de 

pesquisa estruturado que após ser elaborado passou por uma validação por 

especialistas com experiência em ensino de Engenharia Civil e em Lean Construction 

e então obteve sua versão concluída.  

A partir leitura e análise crítica dos trabalhos apresentados no Quadro 6, 

juntamente do Quadro 5 que trata de artigos que exploram o conteúdo sobre Lean no 

âmbito educacional da Construção Civil e também do Quadro 3 que demonstrou as 

ferramentas Lean utilizadas em artigos publicados no IGLC no ano de 2019 e do 

Quadro 2 que demonstra as práticas Lean aplicadas a construção que foram 

discutidas nos artigos do portfólio,  o instrumento de pesquisa foi elaborado com 

questões semiabertas, que são consideradas como descritivas.  

 

Quadro 6 – Trabalhos utilizados como base para criar o instrumento de pesquisa 

Base de autores Títulos dos trabalhos  

Alves et al., (2012)  Explorando a prática de construção enxuta, pesquisa e educação 

Althaus e Zanon (2013) 
Avaliação na prática pedagógica universitária: um estudo sobre as 

concepções de alunos concluintes da graduação 

Tsao et al., (2013) Ensinar Lean Construction - perspectivas sobre a teoria e prática 

Brioso (2015) 
Ensino de Construção Lean: Curso de Formação da Pontifícia 
Universidade Católica do Peru em Lean Project & Construction 

Management  

Alves et al., (2016) Impacto da educação Lean na vida profissional dos engenheiros.  

Aparício (2016) 
Lean na construção estado atual, desafios e técnicas prioritárias a 

aplicar em Portugal 

Figueira (2016) 
Lean na construção: proposta de modelo de avaliação de maturidade 

das práticas Lean 

Alves et al., (2017) 
Ferramentas eficazes para aprender o Lean Construction que reunirá 

comunidades acadêmicas e prática 

Camargo Filho (2017) 
LCAT: ferramenta de avaliação da implementação da construção 

enxuta 

Carvalho et al., (2017) Avaliação do ensino de BIM nos centros de treinamento 

Gehbauer et al., (2017) 
Como a pesquisa pode ajudar a transformar a indústria da 

Construção Civil 

Wu e Luo (2018) 
Tecnológicas e dimensões sociais envolvendo a divisão de trabalho 

da gestão da construção para estudantes da graduação de 
engenharia com aprendizagem experiencial e projeto baseado 

Tortorella e Cauchick (2018) 
Ensinar manufatura enxuta em nível de pós-graduação: Integrando 

métodos tradicionais de ensino e abordagem de aprendizagem 
baseada em problemas 

Rybkowski et al., (2018) 
A evolução da educação para a construção enxuta (parte 1 de 2): Nas 

universidades dos EUA  

Fonte: Autoria própria 
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O instrumento de pesquisa estruturado possui três seções (i) conhecimento 

sobre a Construção Enxuta (Lean Construction), (ii) Métodos, ferramentas e técnicas 

utilizadas na Construção Enxuta (Lean Construction) e (iii) Metodologias de 

Ensino/aprendizagem. Essa estrutura se baseou em como as questões seriam 

analisadas na discussão, como não foi encontrado nenhum trabalho direcionado a 

saber o ensino de um assunto específico por parte dos professores, portanto a escolha 

da sequência e nomes das seções foi de autoria própria.  

Quanto aos conceitos do Lean Construction, métodos, ferramentas e técnicas 

o conteúdo das questões advém do que foi compilado no referencial teórico, 

apresentado no Capítulo 2, uma forma generalizada de perguntar se conhece o 

conteúdo e como ele é repassado nessa etapa mais conceitual do ensino. Quanto as 

ferramentas e técnicas por poderem ser ensinadas isoladamente sem compor um 

conteúdo Lean Construction, se tornou necessário a parte descritiva do instrumento 

de pesquisa para investigar se e como isso ocorre. Além disso foi incluído no 

instrumento questões sobre as formas de ensino e questões que investigam como o 

acadêmico pode adquirir conhecimento Lean Construction e se isso parte ou não da 

instituição.  

 

 

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA ESTRUTURADO DESTINADO 

AOS PROFESSORES  

 

O instrumento de pesquisa estruturado passou por uma avaliação por 

especialistas de duas maneiras. A primeira por meio de avaliação multicritério 

linguística, em que foram utilizados critérios provenientes da qualidade de informação 

tratados por meio de operadores linguísticos apropriados, como disposto no Apêndice 

B. A segunda na forma de avaliação qualitativa, em que os especialistas apresentaram 

suas considerações e sugestões para cada questão, além de uma avaliação 

qualitativa geral, também foi disponibilizado espaço para que os especialistas 

pudessem avaliar ou sugerir melhorias no instrumento como um todo caso julgassem 

necessário. 

Após a etapa de validação o instrumento de pesquisa estruturado passou por 

uma readequação baseada no retorno dos especialistas consultados para que 
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pudesse ser melhorado e aplicado. Esse instrumento de pesquisa está disposto no 

Apêndice C. 

Os especialistas selecionados possuem características distintas consideradas 

necessárias para contribuição na melhoria do instrumento de pesquisa, são da área 

de Engenharia Civil, apresentam conhecimento em educação e conhecem e/ou 

dominam o Lean Construction. Dos especialistas selecionados dois executaram 

trabalhos durante o mestrado sobre a criação de análise de maturidade Lean 

Construction em empresas e hoje possuem seus escritórios tendo contato com as 

exigências do mercado de trabalho, ambos estão se especializando ainda mais no 

assunto. O terceiro especialista é referência nacional em Lean Construction, tendo 

trabalhado ao lado de Lauri Koskela como seu aluno por nove anos e hoje é um dos 

mais referenciados consultores no Brasil. O quarto é professor em instituição pública, 

também é referência nacional em Lean, possui empresa de consultoria internacional 

na área e ganhou prêmios de publicação no IGLC ao lado de Koskela e Ballard. O 

quinto é Engenheiro Civil, professor com conhecimento em Lean e busca a 

implementação de melhorias na educação em Engenharia por meio do seu cargo na 

ABENGE. O sexto é professor em instituição federal no curso de Arquitetura, com 

mestrado em Engenharia Civil e atualmente realiza o doutorado na mesma área, sua 

pesquisa é sobre a criação de um instrumento para medir conhecimento e aplicação 

do BIM em instituições, assemelhando-se a presente pesquisa. 

 

 

3.4.1 Validação Multicritério Linguística 

 

A fim de cerificar a adequação do instrumento de pesquisa elaborado optou-

se por realizar uma avaliação multicritério linguística. Os critérios que se pretende 

utilizar são Relevância (C1), Disponibilidade(C2), Objetividade (C3). A descrição dos 

critérios está disposta no Quadro 7. 

Para se avaliar a importância de cada um dos critérios e de cada uma das 

questões em relação aos três critérios os especialistas utilizaram do conjunto de 

variáveis linguísticas: S = {S0= Muito Baixa (MB); S1= Baixa (B); S2= Razoavelmente 

Baixa (RB); S3= Razoável (R); S4= Razoavelmente Alta (RA); S5= Alta (A); S6= Muito 

Alta (MA)}. O formulário utilizado na coleta da informação é apresentado na Figura 8.  
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Quadro 7 – Critérios utilizados para realização da Avaliação Linguística 

Fonte: Autoria própria 

 

O processamento da informação linguística foi realizado por meio do Modelo 

Linguístico 2-tuple proposto por Herrera e Martínez (2000). A seguir estão descritas 

as etapas utilizadas no processamento da informação. 

 

Figura 8 – Modelo da avaliação de importância dos critérios através de variáveis linguísticas 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Um único vetor linguístico é obtido pela agregação das avaliações dos 

critérios por meio da equação (5) e um vetor dos pesos dos critérios, na forma de 

número real, é obtido pela equação (6) conforme proposto por Setti et al. 2019. 

 

(𝑤𝑗 , 𝛼𝑗) = ∆ (
1

𝑘
∑ 𝛥−1(𝑤𝑘𝑗, 𝛼𝑘𝑗)𝑘

𝑙=1 )                                                                                           (5) 

 

𝑤𝑗 =
𝛥−1(𝑤𝑗,𝛼𝑤𝑗)

∑ 𝛥−1(𝑤𝑗,𝛼𝑤𝑗)𝑛
𝑗=1

                                                                                                                   (6) 

 

Em que: 

(𝑤𝑗 , 𝛼𝑗) = avaliação linguística da importância do critério j. 

𝑤𝑗  = importância (peso) do critério j. 

 

Critério Descrição Autor 

Relevância 
Propriedade que identifica o valor, o interesse ou a 
implicação da informação para o fim a que se propõe 

Arouck (2011) 

Disponibilidade Facilidade de acessar a informação Wang, Strong (1996) 

Objetividade 
Propriedade da informação de apresentar um 
conteúdo de modo reduzido, atendo-se ao essencial 

Arouck (2011) 
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Em relação a avaliação das questões pelos especialistas, um único vetor 

linguístico é obtido pela agregação das avaliações dos especialistas para a 

importância de cada uma das questões que compõe o instrumento de pesquisa, por 

meio do Operador de Média Aritmética 2-tuple ou 2-tuple Averaging Operator (TAM) 

representado pela equação (7). 

 

𝑄𝑖𝑗(𝑆�̅�𝑗, 𝛼𝑖𝑗)  =   ∆ (∑
1

n

n
i=1 ∆−1(Sij, αij))                                                                                                (7) 

 

Em que: 

(Sij, αij) = questão i avaliada em função do critério j na forma de variável linguística 2-

tuple. 

𝑛 = número de especialistas que avaliaram as questões. 

 

Com a determinação da importância (pesos) dos critérios utilizados na 

avaliação das questões, equação (6) e com a avaliação de cada uma das questões 

do instrumento em relação aos três critérios, equação (7) se pode determinar a 

avaliação final de cada questão como base no operador de média ponderada 2-tuple 

ou 2-tuple Weighted Averaging Operator (TWA) expresso pela equação (8). 

 

𝐴𝑄𝑖(𝑆𝑖, 𝛼𝑖) =   ∆ (∑ wj
n
i=1 . ∆−1(𝑆𝑖𝑗

̅̅̅̅ , 𝛼𝑗))                                                                                  (8) 

 

Em que: 

𝐴𝑄𝑖(𝑆𝑖, 𝛼𝑖) = avaliação da questão i do instrumento de pesquisa na forma de variável 

linguística 2-tuple. 

 

As questões que apresentaram resultado final um conceito inferior a (S4, -

0,50), ou seja, entre o conceito Razoável e Razoavelmente Alto foram excluídas do 

instrumento de pesquisa. 
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3.4.2 Validação Qualitativa 

 

A validação qualitativa corresponde a avaliação realizada de forma descritiva 

sob cada questão do instrumento de pesquisa. A avaliação descritiva é considerada 

livre e depende as avaliações apresentadas por cada um dos especialistas. 

A entrevista ocorreu a distância, primeiro foi estabelecido um contato com os 

especialistas selecionados por telefone e/ou e-mail e então foi enviado o instrumento 

para análise por meio de um formulário on-line. A partir das informações obtidas 

realizou-se a análise crítica para manter, adequar ou retirar as questões. 

 

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Foram realizados dois instrumentos de pesquisa para compor a análise de 

práticas Lean Construction nos cursos de Engenharia Civil: a entrevista 

semiestruturada destinada aos coordenadores e o instrumento de pesquisa 

estruturado validado por especialistas destinado aos professores. Ambos 

instrumentos tiveram dados coletados e foram analisados de forma descritiva, 

comparativa e também qualitativa.  

A entrevista semiestruturada destinada aos coordenadores foi analisada de 

forma a ver a atualização de cada campus, quais as formas indicadas pelos 

coordenadores de atualização de conteúdo pelo corpo docente e discente, já o 

instrumento de pesquisa destinado aos professores que ministram disciplinas que 

incluem conteúdos sobre Lean Construction teve uma análise para cada uma das suas 

três seções e assim gerou uma avaliação pontual das questões.  

As questões 1.1 e 1.3 do Apêndice C, são as únicas questões avaliadas em 

uma escala de 0 a 100%, porque nas opções de resposta se pode marcar apenas 

uma única alternativa. As demais questões optativas são de múltipla escolha e os 

índices indicam a frequência em que as opções das questões são selecionadas. 

A Tabela 3 apresenta as escalas utilizadas na descrição das dezoito 

ferramentas e doze conceitos abordados no instrumento de pesquisa estruturado 

aplicado aos professores, ao elaborar o Quadro 11. 

 

 



54 
 
 

 

Tabela 3 – Escala para elaboração e avaliação do Quadro 11 

Nível considerado para Ferramentas  
Lean Construction: 

 Nível considerado para Conceitos  
Lean Construction: 

  0 nenhum     0 nenhum 

  1 – 3 pouco     1 – 2 pouco 

  4 – 6 razoável     3 – 4 razoável 

  7 – 10 bom     5 – 6 bom 

  11 – 14 muito bom     7 – 9 muito bom 

  15 – 18 excelente     10 – 12 excelente 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os métodos de ensino/aprendizagem e as formas que os alunos possuem 

para se atualizar dos conteúdos Lean Construction fora da sala de aula foram 

apresentados de forma descritiva no Quadro 11.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

A pesquisa foi realizada em todos os câmpus da UTFPR que possuem o curso 

de Engenharia Civil, sendo eles Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Guarapuava, 

Pato Branco e Toledo.  

Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir da entrevista com os 

especialistas para validar os instrumentos utilizados na coleta de informações, com a 

respostas ao instrumento de pesquisa no formato de entrevista semiestruturada 

aplicado aos coordenadores de curso e com os resultados obtidos com a aplicação 

do instrumento de pesquisa estruturado aos professores. Todos os resultados são 

relatados nas seções subsequentes. 

 

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS COM A VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

PESQUISA 

 

 Nesta seção são apresentados os resultados da validação em suas duas 

etapas: validação multicritério linguística e validação qualitativa. Pode-se observar a 

importância dessas etapas pelas alterações consideráveis e evolução apresentada 

pelo instrumento de pesquisa em relação a sua elaboração de modo que uma versão 

mais aprimorada foi aplicada aos professores. Seus resultados estão descritos nas 

próximas sessões. 

 

 

4.1.1 Resultados da Validação Multicritério Linguística 

 

Essa validação considerou uma análise realizada pelos seis especialistas, 

descritos no item 3.3 que receberam os nomes de A, B, C, D, E e F. Eles avaliaram as 

questões que compõe o instrumento de pesquisa por meio de três critérios de 

importância: Relevância (C1), Disponibilidade (C2) e Objetividade (C3). 

A importância dos critérios foi avaliada em variáveis linguísticas que vão de 

Muito Baixa (MB), Baixa (B), Razoavelmente Baixa (RB), Razoável (R), 

Razoavelmente Alta (RA), Alta (A) e Muito Alta (MA). O Modelo Linguístico 2-tuple 
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proposto por Herrera e Martínez (2000) foi utilizado no processamento da informação 

linguística conforme descrito na seção 3.4.1. A Tabela 4 apresenta a avaliação 

linguística fornecida pelos especialistas como variáveis linguísticas e variáveis 2-tuple. 

 

Tabela 4 – Avaliação dos especialistas na forma de variáveis linguísticas e variáveis 2-tuple 

Especialista 
Variáveis Linguísticas Variáveis Linguísticas 2-tuple 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

E1 A A A (S5, 0,00) (S5, 0,00) (S5, 0,00) 
E2 RA RA RA (S4, 0,00) (S4, 0,00) (S4, 0,00) 
E3 A A A (S5, 0,00) (S5, 0,00) (S5, 0,00) 
E4 MA RA MA (S6, 0,00) (S4, 0,00) (S6, 0,00) 
E5 MA RA RA (S6, 0,00) (S4, 0,00) (S4, 0,00) 
E6 A A A (S5, 0,00) (S5, 0,00) (S5, 0,00) 

Legenda: C1 – critério de Relevância O – C2 - critério de Disponibilidade; C3 - critério de 
Objetividade. 
Fonte: Autoria própria 

 
Com base nas informações apresentadas na Tabela 4 foi possível aplicar a 

equação (5) a qual resultou nos seguintes pesos linguísticos 2-tuple para os critérios 

(S5, 0,20) para o para o critério Relevância, (S5, -0,50) para o para o critério 

Disponibilidade e (S5, -0,20) para o para o critério Objetividade. Com aplicação da 

equação (6) nos pesos linguísticos 2-tuple foi possível determinar o vetor dos pesos 

dos critérios na forma de um número real. Os resultados obtidos foram de 0,356 para 

o critério Relevância, 0,310 para o critério Disponibilidade e 0,333 para o critério 

Objetividade. 

Os especialistas desenvolveram a avaliação de importância para cada uma 

das treze questões do instrumento de pesquisa em relação a cada um dos critérios 

(Apêndice B), com essa informação linguística, foi possível aplicar a equação (7) e 

com os pesos dos critérios determinar a avaliação final de cada questão como base 

no operador de média ponderada 2-tuple ou 2-tuple Weighted Averaging Operator 

(TWA), mostrado na equação (8), esses resultados são mostrados no Quadro 8. O 

resultado final da avaliação é um único vetor linguístico com o conceito de cada 

questão do instrumento como resposta. Como estabelecido na seção 3.4.1 caso esse 

conceito fosse inferior a (S4, -0,50), ou seja, entre o conceito Razoável e 

Razoavelmente Alto a questão seria eliminada.  

Foram realizadas duas agregações por meio da equação (7), a primeira com 

todos os especialistas e a segunda excluindo a avaliação dos especialistas B e F, por 

terem avaliados com a mesma variável linguística todas as questões do instrumento 

de pesquisa.  



57 
 
 

 

Quadro 8 – Avaliação final de cada questão com base no método multicritério linguístico 

Agregação de todos Especialistas Agregação dos Especialistas A, C, D e E 

Questões Avaliação Final Questões Avaliação Final 

1,1 (S5, 0,28) 1,1 (S5, 0,42) 

1,2 (S4, 0,45) 1,2 (S4, 0,42) 

1,3 (S4, 0,46) 1,3 (S4, 0,18) 

1,4 (S5, 0,01) 1,4 (S5, 0,02) 

1,5 (S5, -0,31) 1,5 (S5, -0,47) 

2,1 (S4, -0,14) 2,1 (S3, 0,28) 

2,2 (S5, 0,33) 2,2 (S6, -0,50) 

2,3 (S5, -0,11) 2,3 (S5, -0,17) 

2,4 (S5, 0,39) 2,4 (S6, -0,41) 

3,1 (S5, -0,10) 3,1 (S5, -0,15) 

3,2 (S5, 0,22) 3,2 (S5, 0,33) 

3,3 (S4, 0,30) 3,3 (S4, -0,05) 

3,4 (S4,-0,10) 3,4 (S3, 0,34) 

Fonte: Autoria própria 

 

Com a realização da segunda análise, se observou um resultado mais preciso, 

e com isso as questões 2.1 e 3.4 obtiveram valor abaixo daquele determinado para o 

corte e foram eliminadas do instrumento de pesquisa.  

 

 

4.1.2 Resultados da Validação Qualitativa 

 

Em todas as questões do instrumento de pesquisa existia um espaço 

destinado para que o especialista inserisse as suas considerações, caso julgasse 

necessário. Deste modo, foram consideradas todas as respostas e sugestões 

recebidas para alterações no instrumento de pesquisa, essas sugestões são relatadas 

a seguir: 

(i) foi indicado que o termo Lean Construction fosse escrito após a 

nomenclatura Construção Enxuta tanto na entrevista semiestruturada quanto no 

instrumento de pesquisa; 

(ii) foi recomendado que se alterasse a seção (ii) ferramentas tecnológicas da 

Construção Enxuta (Lean Construction) para (ii) Métodos, ferramentas e técnicas 

utilizadas na Construção Enxuta (Lean Construction). O especialista explicou a 

necessidade do cuidado com os termos utilizados para evitar mal entendidos como, 

por exemplo, passar a impressão de que Lean trata-se exclusivamente de ferramentas 
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tecnológicas, sendo que se refere a uma filosofia de gestão composta de conceitos, 

princípios e ferramentas (técnicas e métodos de gestão) e que não poderia separar 

as ferramentas como tecnológicas ou não;  

(iii) houve uma alteração na ordem das seções do instrumento de pesquisa, 

com o intuito de primeiro entender o conhecimento dos professores sobre a 

construção enxuta e seus conceitos, depois analisar quais métodos, ferramentas e 

técnicas eles conhecem e ensinam e depois qual a forma que eles aprenderam e que 

ensinam esse conteúdo aos alunos. Passando a ser estruturado nas seguintes 

seções: (i) conhecimento sobre a Construção Enxuta (Lean Construction), (ii) 

Métodos, ferramentas e técnicas utilizadas na Construção Enxuta (Lean Construction) 

e (iii) Metodologias de Ensino/aprendizagem;  

(iv) foi indicado que nas questões que procuram saber o grau de 

conhecimento explicar que conhecimento é no sentido de ter competência para 

ensinar; 

(v) incluir a opção “Outros” seguido do espaço para descrever qual opção não 

indicada;  

(vi) incluir a opção de resposta “Todos” e "Nenhuma delas" adaptada a cada 

questão de múltipla escolha. 

(vii) um especialista solicitou que fossem introduzidas duas questões 

descritivas no instrumento sobre o que o professor espera gerar como competência 

no aluno ao ensinar conteúdos Lean Construction e uma questão sobre seu 

entendimento sobre o conteúdo programático do curso, visto que a pesquisa explora 

a existência e o conhecimento de conteúdo, quando as DCNs vigentes para curso de 

engenharia orientam para o desenvolvimento de competências a partir dos conteúdos 

se tornando um importante ponto de discussão e, outro ponto é a ausência de como 

está articulado esse conteúdo e competência no Projeto Pedagógico do Curso(PPC).  

(viii) foi acrescentado na questão 1.4 a opção de “falta de profissionais 

qualificados no mercado”; 

(ix) foi adicionado nas opções de resposta da questão 1.5 alguns conceitos 

necessários para conhecer Lean como “valor, desperdício e princípios” voltando as 

questões mais para a construção do que para Lean em geral, pois estavam com mais 

ferramentas conhecidas pelo âmbito da produção; 

(x) na questão 2.2 houve alteração na opção de “cursos externos”, passando 

a ser “indicação de cursos externos para qualificação por parte do professor”. Foi 
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criada também a opção de “cursos de qualificação proposto pelo professor e 

disponibilizado pela universidade”; 

(xi) na questão 2.3 foi adicionada a opção “iniciação científica”; 

(xii) a questão 3.2 que falava sobre ferramentas foi alterada para conceitos, 

metodologias ou ferramentas incluindo as opções: PSD – Production System Design 

(Projeto do Sistema de Produção), VDC – Virtual Design and Construction (Projeto e 

Construção Virtuais) SBD – Set Based Design (Design Baseado em Conjunto). Sobre 

Métodos, ferramentas e técnicas utilizadas na Construção Enxuta (Lean Construction) 

as questões dessa sessão tiveram o objetivo claro de saber se conhece e depois se 

ensina, com as mesmas opções de resposta para uma melhor interpretação de 

resposta.  

Após serem executadas todas as alterações o instrumento de pesquisa 

utilizado na segunda etapa da pesquisa, destinada aos professores que ministram 

conteúdos relacionados ao Lean Construction, passou a ter 13 questões objetivas e 2 

discursivas, além de um campo de resposta optativo, para que o professor pudesse 

colocar alguma consideração sobre o assunto caso desejasse. Esse instrumento após 

a etapa de validação pelos especialistas é apresentado no Apêndice C. 

 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS COM A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

A entrevista semiestruturada possibilitou um maior entendimento a respeito 

da atualização dos cursos, ementas, disciplinas e legislação e sobre o 

desenvolvimento de atividades extracurriculares disponibilizadas aos acadêmicos dos 

respectivos cursos. Os coordenadores que participaram dessa etapa responderam 

todas as questões do instrumento e esses resultados foram associados as 

informações dos cursos contidas no site da UTFPR e estão dispostas de forma 

individual (por câmpus) nas seções a seguir. 
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4.2.1 Câmpus Apucarana 

 

O Curso Superior de Engenharia Civil do Câmpus Apucarana da UTFPR 

iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2015. Sua estrutura curricular 

comporta disciplinas e atividades relativas à formação geral e específica básica do 

Engenheiro Civil, que faz respeito a mais de 80% da carga horária total do curso. O 

restante compreende atividades específicas direcionadas às habilitações, ênfase e 

complementações da formação.  

A carga horária total do curso é de 4390 horas, sendo constituída de 3690 

horas de atividades presenciais obrigatórias. Além dessas, para integralizar o 

currículo, são necessárias 400 horas de Estágio Curricular Obrigatório, 180 horas de 

Atividades Complementares e 120 horas de Trabalho de Conclusão de Curso.  

O perfil do egresso/profissional engenheiro civil formado nesse campus, 

obtém formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas. 

A última revisão do currículo do curso de Engenharia Civil implementada foi 

feita em julho de 2018, em dezembro do mesmo ano o curso passou por um 

reconhecimento e a grade não teve mais alterações. De acordo com o coordenador 

atual está sendo feita uma revisão para implementação em 2021, com expectativas 

de grandes mudanças.  

Existem disciplinas que são voltadas para o ensino da gestão da construção 

e/ou que abordem gestão de processos ou atividades de construção, basicamente 

disciplinas da área de concentração de Construção Civil, que são Qualidade na 

Construção Civil, Especificação e Orçamento, Empreendedorismo, Tecnologia de 

Edifícios 1 e 2, Gerenciamento de Obras e principalmente Fundamentos de 

Segurança do Trabalho.  

Os termos, conceitos e abordagens da Construção Enxuta (Lean 

Construction) são conhecidos pela maioria do corpo docente do curso, visto que pelo 

menos metade deles vieram de uma mesma Universidade que aborda estes assuntos 

e tópicos. Por outro lado, são poucos docentes que tem a possibilidade em colocar 

em prática os conceitos, os quais estão mais relacionados com as disciplinas da área 

de Construção Civil e, segundo o coordenador, apenas quatro desses professores 
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estão capacitados a ministrar disciplinas que contemplam conteúdo Lean 

Construction.  

Quanto as atividades fomentadas para os alunos, em relação a essa a 

questão se buscou identificar o interesse em atualizações e interações que 

normalmente trazem temas atuais e relevantes para os acadêmicos em eventos como, 

por exemplo, cursos, palestras, congressos, seminários, semanas acadêmicas e 

Workshops (se houverem). Nesse câmpus a participação dos docentes é diferente 

para as atividades, em palestras o índice é baixo e no máximo dois professores 

participam. Todos os professores do curso de Engenharia Civil participaram de pelo 

menos um congresso em suas respectivas áreas ou em congressos de educação no 

ano letivo de 2019. A atividade de maior engajamento dos professores foi identificada 

como sendo a semana acadêmica do curso, em que quase que 100% dos professores 

participaram ativamente deste evento, segundo relato do coordenador. Em relação 

aos cursos extracurriculares está previsto como futura alteração a ser implementada, 

a proposta de que cada professor realize pelo menos um curso extracurricular por ano. 

Quanto a forma de atualização e capacitação individual dos docentes quanto 

a ferramentas e técnicas, especificamente, foi declarado que os professores possuem 

como alternativas as metodologias ativas, os trabalhos práticos em parceria com 

empresas construtoras e a realização de cursos externos. 

 

 

4.2.2 Câmpus Campo Mourão  

 

O Curso Superior de Engenharia Civil do câmpus Campo Morão foi aprovado 

no ano de 2013. A graduação oferece como opções de atuação áreas da Construção 

Civil, estruturas, geotecnia, saneamento, ambiental entre outros. Os alunos são 

preparados para desempenhar atividades de planejamento, projeto, direção, vistoria 

e avaliação de obras e serviços referente a edificações, sistemas de transportes, 

abastecimento de água, drenagem e outras vertentes. 

O coordenador relatou que está sendo feito um trabalho de revisão para 

reformulação do Plano pedagógico completo, iniciado em 2019 e tem cronograma 

para finalizar em 2020. 

As disciplinas de Qualidade na Construção Civil, Logística e Gerenciamento 

de Materiais, Gerenciamento de Obras, Gestão de Projetos de Edifícios e algumas 



62 
 
 

 

optativas se qualificam como disciplinas voltadas para o ensino da gestão da 

construção e/ou que abordam a gestão de processos ou atividades de construção. 

Porém apenas os docentes que ministram as disciplinas profissionalizantes conhecem 

os termos, conceitos e abordagens Lean Construction. Foi indicado um professor com 

características adequadas a partir da pesquisa direcionada.   

Quanto as atividades fomentadas para os alunos, foi afirmado que há cursos, 

palestras, congressos, seminários, semanas acadêmicas e Workshops. As atividades 

são organizadas com participação do PET, centro acadêmico e dos docentes do 

curso. 

Sobre a forma de atualização e capacitação individual dos docentes quanto a 

ferramentas e técnicas, especificamente, foi relatado que ocorrem por meio de 

trabalhos práticos em parceria com empresas construtoras e a realização de cursos 

de qualificação propostos pela Universidade. 

 

 

4.2.3 Câmpus Curitiba 

 

O câmpus de Curitiba foi o primeiro a implementar o curso de Engenharia 

Civil, aprovado no final de 1995. Ele busca formar alunos com sólido conhecimento 

técnico e científico, e busca adaptar-se às novas demandas de conhecimento e 

flexibilidade, para suprir as necessidades do mercado de trabalho. A última revisão 

curricular foi realizada em 2011. A coordenadora atual relatou que haverá um novo 

currículo em 2022.  

O profissional formado em Engenharia Civil nesse câmpus pode atuar no 

mercado de trabalho nas seguintes áreas: elaboração de projetos em geral; prestação 

de consultorias; gestão da produção e de processos; execução de obras e serviços 

técnicos; estudo e pesquisa de materiais e de processos; perícia, vistoria, avaliação, 

arbitramento; Engenharia de segurança; elaboração de orçamentos; ensino, 

pesquisa, análise, experimentação, divulgação técnica e extensão. 

Existem três disciplinas que são direcionadas para o ensino da gestão da 

construção e/ou que abordem gestão de processos ou atividades de construção, 

sendo elas: Qualidade na Gestão, Racionalização de Processos Construtivos e 

Gerenciamento de Obras. Os termos, conceitos e abordagens da Construção Enxuta 

(Lean Construction) são conhecidos pelo corpo docente, mas foi indicado apenas um 
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professor com características adequadas a partir da pesquisa direcionada, que possui 

mestrado em Engenharia de Produção e realizou estudos que geraram conhecimento 

associado ao Lean Construction. 

Anualmente é realizada a Semana Acadêmica com envolvimento dos 

docentes, alguns deles também realizam palestras e seminários para fomentar temas 

atuais e relevantes aos acadêmicos. 

Quanto a forma de atualização e capacitação individual dos docentes quanto 

a ferramentas e técnicas, especificamente, foi declarado que os professores possuem 

como alternativas a realização de cursos externos e cursos de qualificação propostos 

pela Universidade. 

 

 

4.2.4 Câmpus Guarapuava 

 

O Curso Superior de Engenharia Civil do câmpus Guarapuava foi aprovado 

no ano de 2013 e iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2014. Sua estrutura 

curricular é constituída de uma carga horária mínima total de 4450 horas dividas, que 

atendem às exigências mínimas de formação básica do aluno, conferindo-lhe o grau 

de Engenheiro Civil Pleno. 

A concepção de educação é feita de forma que o profissional possa atuar no 

mercado de trabalho desempenhando as atividades que estão inseridas em uma das 

cinco grandes áreas de conhecimento da profissão: Construção Civil; Estruturas; 

Geotécnica e Fundações; Hidráulica, Saneamento e Recursos Hídricos; Infraestrutura 

de Transportes. 

Os dados dessa sessão foram obtidos através do site da UTFPR, as demais 

informações obtidas com a entrevista semiestruturada não foram obtidas pela falta de 

resposta do coordenador de curso atual no período em que a pesquisa foi aplicada. 

 

 

4.2.5 Câmpus Pato Branco 

 

O curso de Engenharia Civil do câmpus Pato Branco objetiva capacitar e 

formar engenheiros civis para exercerem as funções de planejamento, projetos, 

execução, manutenção e restauração de obras, tais como de casas, edifícios, pontes, 
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viadutos, estradas e barragens, bem como de estruturas de saneamento e 

infraestrutura básica do país. Ele recebeu sua autorização no ano de 2010. A última 

revisão do currículo do curso de Engenharia Civil implementada foi em 2010 e após 

essa revisão foram criadas apenas algumas disciplinas optativas. 

O egresso desse curso poderá atuar no mercado de trabalho nas seguintes 

áreas: Construção de Edifícios; Controle de Obras; Geotecnia e Fundações; Estradas; 

Materiais de Construção; Obras Hidráulicas. 

Existem três disciplinas que são voltadas para o ensino da gestão da 

construção e/ou que abordem gestão de processos ou atividades de construção, 

basicamente disciplinas da área de concentração de Construção Civil, que são 

Qualidade na Construção Civil, Gerenciamento de Obras e Processos Construtivos I 

e II.  

Os termos, conceitos e abordagens Lean Construction são conhecidos 

principalmente por meio do ensino das ferramentas, sem vincular essas ferramentas 

diretamente ao Lean Construction. Foram indicados seis professores para responder 

a segunda etapa da pesquisa, desses quatro possuem formação em Engenharia de 

Produção. 

Quanto as atividades fomentadas para os alunos foram relatadas os projetos 

de extensão, as semanas acadêmicas e a atuação da Empresa Junior. Os professores 

auxiliam os alunos na realização da semana acadêmica junto ao centro acadêmico, 

mas são os alunos que definem os temas relevantes e pedem ajuda da coordenação 

para apoio financeiro e administrativo. Em sua última edição o assunto de destaque 

foi o BIM em palestras e minicursos. Foi relatado que a além da semana acadêmica a 

Empresa Junior também foi a responsável por trazer mais temas atuais e relevantes 

para os acadêmicos. 

A atualização de cada docente se desenvolve por iniciativa própria, na opinião 

do coordenador a Universidade não disponibiliza fomento para que ocorra essa 

atualização. Apenas em visitas técnicas a construtoras e ao gemba, que os 

professores veem as novas tecnologias que estão sendo aplicadas, pela proximidade 

dos professores com as construtoras da cidade. 
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4.2.6 Câmpus Toledo 

 

O curso de graduação em Engenharia Civil do câmpus Toledo também foi 

aprovado em 2010 e a última revisão do currículo do curso nesse câmpus foi em 2013. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Civil do câmpus Toledo foi 

estruturado para formar profissionais aptos para engajar-se em qualquer uma das 

áreas de atuação da profissão, a partir de uma sólida formação básica e específica, 

capacidade de auto aprendizagem e atualização contínua ao longo da vida 

profissional, ciente dos aspectos socioeconômicos e políticos envolvidos nas soluções 

dos problemas de Engenharia e das implicações ambientais decorrentes. Além disso 

o profissional possui quatro áreas de referência: Construção Civil; Projeto de 

Estruturas; Transportes; Estruturas hidráulicas. 

As disciplinas de Tecnologia da Construção Civil I e II, Gerenciamento de 

Obras são voltadas para o ensino da gestão da construção e/ou que abordem gestão 

de processos ou atividades de construção. Os termos, conceitos e abordagens Lean 

Construction não são conhecidos pela maioria do corpo docente do curso, no 

departamento não há nenhum professor com mestrado e/ou doutorado com estudos 

que geraram conhecimento sobre o assunto. Há apenas um professor indicado para 

responder a aplicação do instrumento, que apresenta formação para ministrar 

disciplinas que contemplem esse conhecimento.  

Os eventos e atividades fomentadas para os alunos, geralmente são 

organizados pelo centro acadêmico, a cargo dos alunos de graduação, ou pela 

diretoria de pesquisa e pós-graduação. A forma de atualização e capacitação 

individual dos docentes quanto a ferramentas e técnicas, especificamente, e é 

realizada por meio de cursos externos de livre escolha. 

 

 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS COM O INSTRUMENTO DE PESQUISA 

ESTRUTURADO 

 

A segunda etapa foi realizada por meio do instrumento de pesquisa 

estruturado enviado por um formulário online, disposto no Apêndice C, para os 

professores indicados pelos coordenadores do curso e para os que foram solicitados 

após a análise das disciplinas e suas ementas.  
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O instrumento de pesquisa foi estruturado em três seções discutidas 

separadamente a seguir. 

 

 

4.3.1 Conhecimento sobre a Construção Enxuta (Lean Construction) 

 

As questões dessa seção buscaram identificar como os professores 

classificam seu conhecimento sobre Lean Construction, a forma que ele obteve esse 

conhecimento, quanto isso é considerado importante para ele, quais conceitos Lean 

Construction ele possui conhecimento no sentido de ter competência para ensinar e 

uma opinião sobre qual seria o principal fator que impede uma empresa de implantar 

Lean Construction.  

Quanto ao conhecimento, Questão 1.1, apenas 6,3% que equivale a um 

professor relatou que conhece bem e ensina sobre o assunto e, a maioria que 

corresponde a 62,5% dos professores ensinam com algum conhecimento sobre o 

assunto, como pode ser visto na Figura 9.  

 

Figura 9 – Gráfico referente ao conhecimento sobre Lean Construction por parte dos docentes 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao analisar o gráfico gerado a partir dos dados da questão 1.2, exposto na 

Figura 10, percebe-se que nenhum professor obteve esse conhecimento por meio de 

cursos realizados na instituição, a maioria obteve conhecimento estudando sozinho 

ou durante sua carreira acadêmica.  
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Figura 10 – Gráfico referente a forma que docentes obtiveram conhecimento sobre Lean 
Construction

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os fatores que impedem uma empresa de implantar Lean Construction, 

Questão 1.4, estão apresentados na Figura 11.  

 

Figura 11 – Gráfico referente aos fatores que impedem uma empresa de implantar Lean 
Construction 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os professores relataram como principal fator o custo de implantação gastos 

em consultoria, treinamentos e novas tecnologias, que poderia ser minimizado caso 

o profissional Engenheiro Civil concluísse a graduação com conhecimentos sobre o 
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conteúdo, que já sanaria o problema de outro fator apresentado com 50% de 

resposta, a falta de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Outros fatores 

que foram relevantes na mesma proporção foram por não ser uma filosofia 

disseminada no mercado local e a dificuldade de assimilação da filosofia pelos 

operários de obra e corpo técnico das construtoras, ambos fatores culturais que 

precisam ser trabalhados tanto na graduação quanto no mercado de trabalho que 

muitas vezes é resistente as mudanças. 

Esses fatores devem ser encarados como oportunidades de melhorias, visto 

que 68,8% dos professores consideram na questão 1.3 que a implementação do Lean 

Construction é muito importante para melhorar o desempenho de uma empresa, esse 

conteúdo ao ser ensinado aos alunos permite formar um profissional com melhor 

performance de gestão frente as dificuldades apresentadas no mercado de trabalho. 

É preciso não só saber fazer os projetos, mas buscar gerenciá-los da melhor maneira 

possível e integrar cada vez mais os clientes internos e externos de uma empresa 

com o conceito de valor, com a disseminação cultural dos novos modelos de 

produção, que almejam a diminuição de desperdícios e melhoria continua em seus 

processos. 

As questões 1.5 e 1.6 buscaram ver além de técnicas e ensino sobre 

ferramentas, e analisaram quais conteúdos os professores conheciam no sentindo de 

ter competência para ensinar e quais desses são abordados nas disciplinas de 

Engenharia Civil do seu respectivo câmpus, gerando as Tabelas 5 e 6 com o 

quantitativo de resposta dos professores por câmpus, respectivamente. Os doze 

conceitos das questões foram indicados como aqueles que deveriam compor os 

conteúdos programáticos dos cursos das universidades sobre Lean, por Rybkowski, 

et al., (2018). 

Na Tabela 5 se pode observar que dos dezesseis professores que 

responderam, quatorze possuem conhecimento sobre Planejamento e Controle e 

Padronização, treze sobre desperdício e doze sobre qualidade e segurança, tornando 

esses os quatro conteúdos mais conhecidos.  

Na Tabela 6 apenas dois professores dos seis câmpus conhecem todos os 

conceitos e se consideram aptos a ensiná-los, uma quantidade pequena visto que o 

esperado era que a maioria ou que todos os professores que ministram disciplinas 

com conteúdo Lean Construction tivessem essa resposta.   
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Tabela 5 – Conhecimento dos conceitos que envolvem Lean Construction (LC) 

Fonte: Autoria própria 

  

Tabela 6 – Ensino dos conceitos que envolvem Lean Construction (LC) 

Conceitos LC abordados nas 
disciplinas do câmpus 

Apucarana Curitiba Guarapuava 
Pato 

Branco 
Toledo 

Kaizen 2 3 - - - 

Planejamento e controle 4 3 2 2 1 

Padronização 3 3 2 1 1 

Organização do local 2 3 2 - 1 

Desperdícios 4 3 1 3 1 

Qualidade e segurança 4 3 2 1 1 

Valor  1 1 1 - 1 

MFV - Mapeamento Fluxo de Valor 1 1 2 1 - 

Os 5 Princípios do Lean Thinking 2 1 - 1 - 

Os 11 princípios LC do Relatório 
Técnico n° 72 (KOSKELA, 1992) 

2 1 1 1 - 

Os 14 princípios a partir do Modelo 
Toyota (LIKER, 2003) 

3 2 2 1 - 

Literatura sobre Lean e sua teoria de 
evolução até a construção civil 

2 2 1 1 - 

Conhece todos, mas não está apto 
para ensinar 

- - 1 - - 

Fonte: Autoria própria 

 

Aqui cabe relacionar esse viés de conhecimento pelo que é ensinado fazendo 

a relação com as disciplinas ministradas por esses professores e com os relatos 

descritivos da questão 1.6. 

Conceitos que envolvem LC Apucarana Curitiba Guarapuava 
Pato 

Branco 
Toledo 

Kaizen 2 3 - 1 - 

Planejamento e controle 4 3 2 4 1 

Padronização 3 3 2 5 1 

Organização do local 2 3 2 1 1 

Desperdícios 4 3 1 4 1 

Qualidade e segurança 4 3 2 2 1 

Valor  1 1 1 - 1 

MFV - Mapeamento Fluxo de Valor 1 1 2 1 - 

Os 5 Princípios do Lean Thinking 2 1 - 2 - 

Os 11 princípios LC do Relatório 
Técnico n° 72 (KOSKELA, 1992) 

2 1 1 2 1 

Os 14 princípios a partir do Modelo 
Toyota (LIKER, 2003) 

3 2 2 1 - 

Literatura sobre Lean e sua teoria de 
evolução até a construção civil 

2 2 1 1 - 

Conhece todos, mas não está apto 
para ensinar 

- - 1 - - 
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Os professores que mais possuem conhecimento não estão locados nas 

disciplinas que trata especificamente de Lean Construction, que seria Gerenciamento 

de Obras. As disciplinas ensinadas pelos referidos professores são: Gestão de 

Pessoas, Empreendedorismo, Relações Humanas e Liderança e Administração Geral 

por um professor do câmpus X e Gestão de operações e logística por um professor 

do câmpus Y. 

Um professor conhece apenas conceito de desperdício, e ministra a disciplina 

de Qualidade na Construção Civil. 

Um professor conhece muitos dos conceitos Lean, porém não ministra 

nenhum deles em suas disciplinas, teve contato durante o doutorado, hoje acompanha 

alguns alunos que optam por trabalhar com o tema durante a disciplina de TCC, fora 

isso ministra a disciplina de Ciências do Ambiente. 

Um professor relata que na disciplina de Sistemas Produtivos na Engenharia 

Civil estão inseridos os conceitos e abordam a questão evolutiva do Lean até a 

construção e sobre desperdícios, porém é uma disciplina optativa. 

Um professor ministra as disciplinas de Processos Construtivos 2 

(graduação); Metodologia de desenvolvimento de produto, Eficiência da Edificação 

(Mestrado) e alega ter algum conhecimento sobre Lean Construction obtido durante o 

doutorado. Ele relata que os conteúdos Lean Construction são inseridos no 

desenvolvimento da disciplina de processos, mas não estão formalmente na ementa 

dela, pela ementa ser um padrão da UTFPR. 

Um professor ensina apenas os conceitos de qualidade, conhece os 

princípios, mas isso não está incluso na disciplina de Gestão de Obras e Qualidade, 

que possui na ementa o item de Construção Enxuta. 

 

 

4.3.2 Métodos, Ferramentas e Técnicas Utilizadas na Construção Enxuta (Lean 

Construction)  

 

Nas questões da seção (ii) foram abordados os métodos, ferramentas e 

técnicas utilizados questionando primeiramente sobre o Lean de forma geral nas 

questões 2.1 e 2.2 sobre quais dos itens os docentes conhecem e, respectivamente, 

se esse conteúdo é ensinado em suas disciplinas, gerando a Tabela 7.  
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Tabela 7 – Métodos, ferramentas e técnicas Lean 

Ferramentas 
Lean 

   Apucarana     Curitiba   Guarapuava   Pato Branco Toledo 

c e c e c e c e c e 

MFV - - 1 - 3 1 2 1 1 - 

Sistema Kanban 4 3 3 1 2 2 1 - 1 1 

Metodologia 5s 4 3 3 1 3 2 5 2 1 - 

Arranjo físico 4 2 2 1 2 2 3 - - - 

Operador 
polivalente 

1 1 2 - - - 1 - 1 - 

Andon  2 1 2 1 2 1 2 1 - - 

 Kaizen 3 2 3 1 3 - 1 - - - 

Heijunka 1 1 1 1 1 - 3 - - - 

Poka-yoke 1 - 1 - 1 - 2 1 - - 

A3 Report 
(Relatório A3) 

- - 1 - - - 1 - - - 

Legenda: c – conhece; e – ensina 
Fonte: Autoria própria 

 

Dos itens apresentados na Tabela 7, se observa que aqueles com maior grau de 

conhecimento pelos docentes foram a Metodologia 5s, seguida do Sistema Kanban, 

Arranjo Físico e Kaizen. As ferramentas que mais são ensinadas pelos respondentes 

foram a Metodologia 5s, Sistema Kanban e Arranjo físico.  

As questões 2.2 e 2.3 do instrumento de pesquisa buscou identificar 

informação a respeito dos métodos, ferramentas e técnicas Lean Construction, como 

pode ser visto na Tabela 8. 

Sob a perspectiva Lean Construction, analisada na Tabela 8, as práticas que 

os docentes mais conhecem e ensinam são o BIM – Building Information Model 

seguido do VM – Visual Management. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 
 

 

Tabela 8 – Métodos, ferramentas e técnicas Lean Construction 

Ferramentas 
Lean 

Construction 

   Apucarana     Curitiba   Guarapuava   Pato Branco Toledo 

c e c e c e c e c e 

BIM - - 1 - 3 1 2 1 1 - 

LPS 4 3 3 1 2 2 1 - 1 1 

IPD 4 3 3 1 3 2 5 2 1 - 

TVD 4 2 2 1 2 2 3 - - - 

SBD 1 1 2 - - - 1 - 1 - 

VDC 2 1 2 1 2 1 2 1 - - 

 PSD 3 2 3 1 3 - 1 - - - 

VM 1 1 1 1 1 - 3 - - - 

Legenda: c – conhece; e – ensina; LPS – Last Planner System; IPD – Integrated Project Delivery; 
TVD – Target Value Desing; SBD – Set Based Design; VDC – Virtual Design and Construction; 
PSD – Production System Design; VM – Visual Management 
Fonte: Autoria própria 

 

Em uma análise geral, apenas sete dos dezesseis professores não ministram 

nenhuma ferramenta Lean Construction aos seus alunos. Um dos professores, por 

exemplo, não conhece profundamente nenhuma das opções, mas relata que nas 

disciplinas que utilizam cálculos matemáticos, ministradas por ele, faz com que o 

aluno perceba a necessidade da gestão na construção civil. Dois professores de um 

câmpus tem conhecimento, mas reconhecem não ter habilidade para ensinar, por 

estarem sem condições adequadas de ministrar esse conteúdo sem passar por 

capacitação. Outro professor(a) desse mesmo câmpus faz uma ressalva que o tema 

não faz parte diretamente do plano de ensino das suas disciplinas, então ele aborda 

como comparativo ao explicar diferentes processos produtivos ao ensinar conteúdos, 

avaliando qual método escolhido está mais alinhado aos conceitos do Lean 

Construction, mas por não estar no programa isso não pode ser avaliado. 

 

 

4.3.3 Metodologias de Ensino/aprendizagem 

 

Nesse item, buscou-se identificar as metodologias utilizadas ou direcionadas 

aos alunos para que possam aprender sobre Lean Construction. A análise dessas 
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questões não é avaliada em uma escala de 0 a 100% porque como opção de resposta 

os professores poderiam selecionar mais de uma opção. 

Com base nos docentes que responderam à pesquisa, a Questão 3.1 

demonstrou que 62,5% dos professores ministram aulas no modelo convencional 

com os seguintes recursos: lousa, projetor multimidia e atividades em sala; 56,3% 

utilizam Metodologias ativas como, por exemplo, PBL e sala de aula invertida. 43,8% 

indicam a realização de projetos aplicados, 31,3% realizam trabalhos práticos em 

parceria com empresas construtoras, 25% usam jogos de simulação e 6,3% disseram 

que há apenas uma indicação de cursos externos para qualificação por parte do 

professor.  

A Questão 3.2, buscou determinar quais alternativas o aluno possui para se 

atualizar em relação ao Lean Construction caso não seja incluído diretamente no 

currículo do curso de Engenharia Civil do seu câmpus, esse conteúdo que inclui 

conceitos, princípios e ferramentas (técnicas e métodos de gestão). Aqui 75% dos 

professores selecionaram as semanas acadêmicas como a melhor oportunidade, 

seguido de projetos de Iniciação Científica com 68,8%, cursos externos com 56,3%, 

seguidos da produção de artigos e palestras com 43,8%. Os trabalhos práticos de 

disciplinas em parceria com empresas construtoras, projetos de extensão seminários 

e workshops tiveram menos visibilidade.  

A Questão 3.3 aborda fatores pontuais que podem ser considerados como 

causas de dificuldade para capacitar os discentes do curso de Engenharia Civil em 

relação ao conteúdo Lean Construction. Aqui a falta de profissionais capacitados 

para ensinar os conteúdos abordados no instrumento como conceitos, princípios e 

ferramentas e o fato dos professores não confiarem na expectativa de bons 

resultados de implementação foram os fatores mais destacados com 43,8% dos 

professores, seguido da opção de falta de atividades práticas relacionadas ao 

conteúdo no curso, com 37,5%. Nenhum professor considerou a dificuldade de 

assimilação da filosofia pelos acadêmicos como opção. 

A questão 3.4 procurou entender quais competências os professores 

esperavam que os alunos pudessem desenvolver a partir do conhecimento obtido 

com as disciplinas com conteúdo Lean Construction, por apresentar opinião relatada 

por cada um dos professores, se optou por apresenta-las na íntegra.  

No Quadro 9 consta cada uma das respostas obtidas pelos docentes ao item 

3.4 do Instrumento de Pesquisa sem distinção de câmpus. 
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Quadro 9 – Resposta dos docentes ao item 3.4 do Instrumento de Pesquisa 

Organização; Integração; Proatividade; Inteligência emocional; Capacidade de trabalhar em equipe; 
Capacidade de resolver problemas; dentre outras. 

Acredito que as ferramentas e técnicas da Lean Construction está diretamente ligada a competência de 
execução e gerenciamento de obras de uma forma geral. Tendo o aluno uma visão crítica sobre os 
processos e os produtos gerados pelo mesmo, ele deverá ter mais autonomia no dia a dia da obra 

Entendo que o engenheiro precisa saber que sua responsabilidade vai além da técnica e passa 
fortemente pela gestão, e que o uso de ferramentas que tendem a melhorar os resultados finais dos 
empreendimentos deve ser uma constante, fazer parte do dia a dia e não visto com uma "dificuldade", 
e sim como uma "oportunidade". 

Vê mais do que uma competência. A primeira competência é organizar e dirigir situações de 
aprendizagem, em que se propõe que na aula o professor não domina as situações de aprendizado, 
mas possa envolver os alunos em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento do tema. E, a 
segunda é envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, supondo que os alunos 
possuem o desejo de aprender. 

organização, gestão. 

Desejo que o aluno compreenda a importância da qualidade na Construção Civil no que diz respeito à 
melhoria da eficiência dos processos, tornando-se mais competitividade perante o mercado. 

Visão gerencial organizada; ser capaz de planejar e executar a construção de forma "enxuta" (menor 
desperdício, maior qualidade, dentro do custo e do prazo - restrição tripla da gestão). 

Gerenciar obras de forma a melhorar o desempenho e aumentar a competitividade das empresas 

Eu vejo os engenheiros que executarão obras como engenheiros de produção. E para atingir os objetivos 
de custo, prazo e qualidade, os princípios da Lean Construction são as ferramentas que mais rápidos 
darão a eles essa competência. Pois são conceitos estruturais que facilitam a visualização do "todo". E 
também, porque esses princípios são facilmente alinhados aos conceitos de sustentabilidade que será 
outro desafio aos engenheiros. 

Principalmente o Planejamento e gerenciamento, 5S e 5W2H. 

Competência de gerenciamento de projeto e obra, controle da qualidade, execução. 

De modo geral, as ferramentas do Lean Construction que promovem melhoria dos processos na 
Construção Civil, com foco na qualidade, prazo, custos, etc... 

Capacidade de gerenciar bem suas equipes, gerando maior valor agregado, com o menor desperdício 
possível de recursos. 

Competência de gestor na área de administração da produção 

Criatividade para solução de problemas e gestão 

Não sei responder. 

Fonte: Autoria própria 

 

Com base nos relatos apresentados no Quadro 9, observa-se que a maioria 

dos professores entendem a necessidade de que os alunos desenvolvam 

competências relacionadas a gestão e como essa competência pode impactar o seu 

futuro profissional, provando a importância da inserção do Lean Construction em 

disciplinas dos cursos de Engenharia Civil. 

O Quadro 10 apresenta as respostas da questão 3.5. 
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Quadro 10 – Resposta dos docentes ao item 3.5 do Instrumento de Pesquisa 

Para que o aluno aprenda procedimentos de Planejamento e Gestão que ofereça altos níveis de 
produtividade em um ambiente organizado, sem desperdícios, controlado, visando sempre a melhoria 
contínua. 

O conteúdo programático da forma como se apresenta hoje em nossos planos de ensino servem para 
balizar o que deve ser comprido pelo professor e pelo aluno ao longo da disciplina. Um grande 
problema que vejo neste modelo é que não é definido de forma clara o que isto acrescentará na 
formação profissional do aluno, nas competências que ele terá.  

Estabelecer um norte para a condução das disciplinas, com pontos que precisam ser levados em 
consideração. 

Os conteúdos devem conter inter-relação entre as sequências, de forma orgânica e dinâmica. Além 
disso, é preciso distinguir os conteúdos essenciais dos desnecessários e definir o necessário para 
preparar suficientemente o aluno para ler, escrever, interpretar e resolver problemas. No meu ponto 
de vista a função do conteúdo é vincular à necessidade real, capaz de fornecer instrumentais teóricos 
e práticos com propósito na vida social do aluno. E, nessa perspectiva, não basta ter o olhar apenas 
científico sobre o conteúdo, ainda que numa postura crítica, é necessário vivenciar e trabalhar o 
processo de seleção e organização 

Orientar o professor ao longo da disciplina e mostrar aos alunos o que será visto ao longo dela. Além 
disso, abrir a ementa em pacotes de trabalho menores. 

A função do conteúdo programático é orientar o trabalho dos docentes no processo de ensino. 

Enxergo o conteúdo programático como um guia de conteúdos que o docente deve abordar ao longo 
da disciplina lecionada (não de modo a "engessar" o ensino), podendo esse trazer conteúdos que 
acredite ser de valia à carreira profissional dos discentes. 

Direcionar para alcançar os objetivos propostos com a disciplina. 

Serve como diretriz e como padronização dos perfis da UTF, mas não pode ser visto como um 
"contrato" entre aluno e professor, como alguns defendem. Isso engessa a ampliação da disciplina. 
Vão dizer que a flexibilização é possível, mas na prática não é. Um aluno que se sentir prejudicado 
por encontrar uma avaliação sobre um tema que não está no programa, avalia negativamente o 
professor.  

Ter uma ordem cronológica para melhor absorção do aluno e uma visão macro do professor. 

Determinar até que ponto a disciplina deve se estender de acordo com a carga horária determinada, 
afim de englobar todos os assuntos pertinentes para o aluno. Nortear o professor sobre quais assuntos 
devem ser abordados. 

Direcionar os conhecimentos básicos e necessários para o aprendizado de determinada ementa. 

Propiciar a melhor formação profissional ao aluno, atendendo diretrizes do MEC bem como do CREA.  

Nortear o conteúdo para os alunos 

Definir o escopo a ser abordado 

O conteúdo programático é a base do que se ensina. O direcionamento em linhas gerais, para que se 
atenda a ementa. 

Fonte: Autoria própria 

 

A questão 3.5 foi sugerida por um especialista que está participando do 

processo de reformulação das grades dos cursos de Engenharia, ele explicou que 

muitos professores confundem a função do conteúdo programático que não serve 

somente para os professores analisarem o que vão ministrar dentro das disciplinas, 

mas que os alunos possam ter o entendimento de quais competências serão geradas 

com aquele conteúdo. 
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4.4 ANÁLISE CRÍTICA OPORTUNIDADES DE MELHORIAS PARA OS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CÍVIL 

 

A reunião de todos os instrumentos de pesquisa serviu para avaliar o cenário 

atual dos cursos de graduação em Engenharia Civil frente a uma prática que está se 

tornando cada vez mais importante no mercado de trabalho, que é o Lean 

Construction.  

A primeira analise realizada foi quanto as respostas obtidas dos 

coordenadores dos cursos de Engenharia Civil da Instituição. Os resultados que se 

pretendiam obter com a aplicação da entrevista semiestruturada aos coordenadores 

dos cursos de Engenharia Civil da Instituição, eram relacionados com: atualização do 

curso quanto a revisão curricular e suas ementas, verificar a existência de disciplinas 

que são voltadas para o ensino da gestão da construção e/ou que abordem gestão de 

processos ou atividades de construção e quais são os professores que ministram 

essas disciplinas. Outra informação que se pretendia obter era o contato desses 

professores para responder a segunda etapa da pesquisa, e caso houvesse atividades 

fomentadas para os alunos em seu respectivo câmpus como, por exemplo, cursos, 

palestras, congressos, seminários, semanas acadêmicas e Workshops analisar como 

os docentes do curso se envolvem e participam. 

As respostas recebidas dos cinco câmpus que participaram dessa etapa 

foram consideradas satisfatórias, representando 83.33% de taxa de resposta. Sobre 

a as ementas o curso de Engenharia Civil com atualização mais recente é o do 

câmpus Apucarana realizada há dois anos, depois o curso do câmpus Toledo há sete 

anos, seguido do câmpus Campo Mourão com uma atualização em andamento 

prevista para ser implementada em 2020 depois de sete anos, o câmpus Curitiba teve 

sua última atualização há nove anos e tem previsão para renovar em 2022 e o câmpus 

Pato Branco não teve nenhuma atualização em disciplinas regulares desde sua 

criação há dez anos, apenas foram inseridas algumas disciplinas optativas. Aqui se 

pode perceber a não padronização dos câmpus quanto a periodicidade de atualização 

das ementas dos cursos, mesmo se tratando da mesma Instituição de Ensino 

Superior.  

Foi possível identificar quatorze professores com as características 

necessárias para participar da segunda etapa da pesquisa com a resposta da 

entrevista com os coordenadores, e com a análise das disciplinas da Tabela 1 foi 
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solicitado aos mesmos os contatos dos professores das disciplinas analisadas com 

conteúdo Lean Construction que não foram indicadas por eles e por fim totalizaram 

vinte e um contatos que responderiam ao instrumento de pesquisa estruturado 

destinado aos professores que ministram disciplinas que incluem conteúdos sobre a 

construção enxuta (Lean Construction).  

Houve um consenso entre quatro câmpus em que todos indicaram a Semana 

Acadêmica como a atividade de maior difusão de temas atuais e relevantes para os 

acadêmicos do curso de Engenharia Civil. Nos câmpus Apucarana, Campo Mourão, 

Curitiba há envolvimento de todos os professores em sua realização. No câmpus Pato 

Branco foi especificado que os professores participam e auxiliam os alunos na 

realização da semana acadêmica junto ao centro acadêmico do curso, mas que são 

os alunos que definem os temas relevantes que estarão na programação.  

Quanto as outras opções de atividades disponibilizadas aos alunos no 

câmpus Apucarana está previsto como futura alteração, a ser implementada, a 

proposta de que cada professor realize pelo menos um curso extracurricular por ano. 

O câmpus Campo Mourão realiza também cursos, palestras, congressos e seminários 

com a colaboração dos docentes junto ao PET e do centro acadêmico. No câmpus 

Pato Branco se ressaltou a participação da Empresa Junior para trazer outras opções 

aos acadêmicos. O câmpus Toledo organiza os eventos e atividades por meio do 

centro acadêmico, a cargo dos alunos de graduação, ou pela diretoria de pesquisa e 

pós-graduação. 

Aqui fica uma observação que os câmpus podem realizar um benchmarking, 

por meio do que foi relatado pelos coordenadores, para comparar, analisar e fazer o 

levantamento dos pontos fortes e fracos de cada curso para realizar melhorias. 

Podendo elas serem de padronização entre os câmpus quanto a atualizações e a 

visão de inclusão de alternativas de outras formas de disponibilização de conteúdos 

aos alunos dos cursos. 

A segunda análise retornou um total de dezesseis respostas que foram 

analisadas conforme as seções do instrumento de pesquisa estruturado (Apêndice C). 

Com relação a primeira seção do instrumento (i) Conhecimento sobre a Construção 

Enxuta (Lean Construction), foi possível observar que os docentes possuem níveis de 

conhecimento Lean Construction diferentes (no sentido de ter competência para 

ensinar) e quais dos conceitos que envolvem o Lean Construction listados no 

instrumento os professores abordam nas disciplinas que ministram no curso de 
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Engenharia Civil. Fazendo um comparativo entre esses dados e disciplinas se pode 

observar que a disciplina de Gerenciamento de Obras é a que possui o assunto Lean 

Construction em sua ementa não é ministrada pelos professores que demonstraram 

maior conhecimento sobre os conteúdos nos câmpus Apucarana, Curitiba, 

Guarapuava e Pato Branco. Vale ressaltar os conteúdos Lean Construction são 

apresentados em alguns tópicos do conteúdo programático da disciplina. Outra 

observação é que conteúdos fundamentais do ensino Lean Construction como a 

literatura sobre Lean e sua teoria de evolução até a Construção Civil só é conhecida 

e ensinada por 37,5% dos professores que responderam, e conteúdos sobre 

princípios do Lean Thinking e do Lean Construction por no máximo 50% deles. Além 

de que 31,25% conhecem apenas conteúdos que se não forem vinculadas as 

filosofias Lean podem ser utilizados apenas como ferramentas da qualidade e de 

operação, como é o caso do Kaizen, Planejamento e controle, Organização do local, 

Desperdícios, Qualidade e segurança, Valor e Mapeamento Fluxo de Valor. 

Quanto à forma que os docentes adquiriram esse conhecimento a maioria 

destacou que foi de conhecimentos maneira livre e individual, por meio de leituras e 

durante sua formação acadêmica. Dos respondentes apenas 6,3% relatou que 

conhece bem e ensina sobre práticas Lean Construction, 62,5% dos professores 

ensinam sem ter conhecimento profundo sobre o assunto.   

Com base nesses resultados, torna-se necessária a discussão sobre a 

capacitação dos professores, não só sobre os conteúdos Lean Construction, mas em 

uma análise geral a realidade é que muitas vezes quando se trata das disciplinas de 

gestão do curso, existe a situação de um professor ser alocado para lecionar a 

disciplina sem ter conhecimento sobre todo conteúdo que a ementa direciona, 

tornando necessário que ele busque esse conhecimento de outras maneiras. Quanto 

a capacitação profissional cada docente relata formas diferentes de se atualizar, 

dentro e fora da instituição. Sugere-se então que seja discutido a inserção de projetos 

de qualificação e atualização para auxiliar nesse processo. Uma vez que a 

qualificação dos professores ocorre de forma individual, havendo projetos de incentivo 

por parte da instituição tanto o docente quanto os discentes serão beneficiados.   

Na segunda seção do instrumento estruturado que avaliou o conhecimento e 

ensino de Métodos, ferramentas e técnicas utilizadas na Construção Enxuta (Lean 

Construction), foram identificados alguns pontos divergentes entre o quanto um 

professor conhece e repassa esse conhecimento aos alunos sobre esses conteúdos, 
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essa comparação se deu pela resposta dos mesmos ao comparar as Tabelas 6 e 7. 

Os professores demonstraram maior conhecimento para as opções da Tabela 6 

(Métodos, ferramentas e técnicas Lean), mas apenas dois dos professores ensinam a 

mesma quantidade de itens que conhecem. Na Tabela 7 haviam oito opções entre 

Métodos, ferramentas e técnicas Lean Construction, foi demonstrado que sobre o 

conhecimento dos respondentes apenas BIM foi a opção selecionada por 75% dos 

professores, as outras opções não atingiram nem 50%. De todas as oito opções, VM 

é ensinado por quatro docentes, BIM por três, LPS e PSD por apenas um professor.  

Essa seção apresentou a grande divergência entre o quanto é conhecido e 

ensinado pelos professores, demonstrando uma oportunidade para que os 

professores incluam conhecimentos sobre Lean Construction em suas disciplinas, 

como uma análise individual das suas práticas de ensino usadas em sala de aula, 

colaborando para que os futuros profissionais formados na sua instituição finalizem o 

curso mais qualificados, que não saibam somente como realizar projetos e sim como 

realizar e gerenciar de forma eficiente e eficaz. Além da possibilidade que os 

professores podem sugerir a inclusão dos temas abordados em uma revisão curricular 

do curso e também em reuniões departamentais.  

A terceira seção tratou das metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas 

e direcionadas aos alunos para que aprendam conteúdo Lean Construction. Ao 

identificar os métodos mais utilizados pelos professores aqueles com menor 

frequência se tornam pontos de melhorias, logo, são sugeridas a inclusão da 

utilização de metodologias ativas, a realização de trabalhos interdisciplinares entre as 

disciplinas práticas e de gestão e também o aumento da parceria com empresas para 

realização de estudos de caso, já que apenas 18,8% dos professores que 

responderam à pesquisa utilizam o recurso de trabalhos práticos em disciplinas. 

Juntas essas formas de ensino se tornam itens importantes para uma formação 

dinâmica do aluno e estão ao alcance dos docentes dentro da sala de aula. 

Outro ponto abordado na sessão foram as alternativas que o aluno possui 

para se atualizar em relação ao Lean Construction caso não esteja incluído 

diretamente nas disciplinas do curso, aqui vale ressaltar que a pesquisa foi realizada 

é uma instituição tecnológica com pilares de ensino, pesquisa e extensão que 

proporciona muitos recursos de ensino aos seus acadêmicos fora da sala de aula. 

Aqui a resposta mais indicada pelos professores, com 75%, as semanas acadêmicas 

do curso de Engenharia Civil, reforçando a resposta citada pelos coordenadores de 
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curso, como melhor opção. E com isso algumas outras alternativas de disseminação 

de conteúdos como os conceitos, métodos e técnicas Lean Construction, por exemplo, 

é o incentivo a uma programação anual de seminários, palestras e workshops com 

esses conteúdos para que não fique apenas a cargo da semana acadêmica anual. 

O incentivo a criação de Empresas Juniores também é importante para o 

desenvolvimento dos acadêmicos, os cursos possuem no máximo uma empresa por 

câmpus e visando a possibilidade do aumento desse número, mais alunos poderiam 

serem inclusos e terem a oportunidade do aumento da prática antes de concluir a 

formação. Essa prática também pode ser fomentada pelos docentes do curso e 

discutida em reuniões departamentais. Segundo os resultados descritivos obtidos pela 

resposta de um professor os alunos que possuem contato com uma Empresa Junior 

adquirem um entendimento e amadurecimento maior com relação a visão além dos 

processos construtivos, dos projetos e da execução propriamente ditos. Eles 

entendem os conceitos de gestão, nos quais o Lean Construction se enquadra, como 

primordiais no sucesso de sua carreira profissional. 

As últimas questões dessa seção foram indicadas por um especialista para 

identificar as competências geradas no aluno a partir dos conteúdos Lean 

Construction e para ver se há o entendimento por parte do professor sobre o que é o 

conteúdo programático do curso. Uma vez que as novas Diretrizes Nacionais do Curso 

de Graduação em Engenharia (DCNs) visam modificar a forma de ensino dos cursos 

de engenharia de um ensino por conteúdo (atual) para um ensino por competências, 

o instrumento pode servir de base para demonstrar o estado atual de algumas 

disciplinas de gestão, com ênfase naquelas que possuem conteúdos Lean 

Construction, para que possam ser observadas e realizadas pontuais mudanças 

necessárias na reformulação do Projeto Pedagógico do Curso e grade curricular. Essa 

reformulação tem por objetivo que os conteúdos estejam alinhados, que sejam 

adequados aos diversos contextos espaciais e temporais e que incluam a melhoria 

contínua ou a inserção de inovações decorrentes, por exemplo, de novas tecnologias 

e metodologias. Uma concepção que comprova essa necessidade foi relatada por 

professores do câmpus Apucarana, os quais declararam ao final da pesquisa que a 

maior dificuldade apresentada pelos alunos tem ao se formar é de gerenciar seus 

projetos de forma eficiente e eficaz, que seria solucionada ao inserir os conhecimentos 

do Lean Construction. 
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Quadro 11 – Síntese quantitativa e descritiva dos principais pontos do Instrumento de Pesquisa 

Comparativo 
das seções  

Apucarana Curitiba Guarapuava Pato Branco Toledo 

Nível de 
conhecimento 
dos Conceitos 

Bom - 
Excelente 

Bom - 
Excelente 

Pouco - Muito 
bom 

Razoável - 
Bom 

Muito Bom 

Nível de 
ensino dos 
Conceitos 

Bom - 
Excelente 

Bom - 
Excelente 

Pouco - Muito 
bom 

Nenhum - 
Razoável 

Bom 

Nível de 
conhecimento 

das 
Ferramentas  

Razoável - 
Muito bom 

Razoável - 
Excelente 

Razoável - Bom 
Pouco - 

Razoável 
Bom 

Nível de 
ensino das 

Ferramentas  
Nenhum- Bom  

Nenhum - 
Bom 

Pouco - 
Razoável 

Nenhum - 
Razoável 

Pouco 

Formas de 
ensino / 

aprendizagem 
utilizadas 

pelos 
professores 

Aulas 
convencionais, 
metodologias 
ativas, jogos 

de simulação, 
trabalhos 

práticos com 
empresas e 

projetos 
aplicados 

Aulas 
convencionais, 
metodologias 
ativas e jogos 
de simulação 

Aulas 
convencionais, 
metodologias 

ativas, jogos de 
simulação, 
trabalhos 

práticos com 
empresas e 

projetos 
aplicados 

Aulas 
convencionais, 

jogos de 
simulação, 

cursos 
externos, 
trabalhos 

práticos com 
empresas e 

projetos 
aplicados 

Aulas 
convencionais, 

trabalhos 
práticos com 
empresas e 

projetos 
aplicados 

Opções de 
atualização 

para os alunos 
de conteúdo 

fora da sala de 
aula 

Semanas 
acadêmicas, 

cursos 
externos, 

projetos de 
extensão, 

projetos de 
iniciação 
científica, 

produção de 
artigos, 

palestras, 
seminários, 
workshops e 
treinamentos 

com empresas 
externas 

Semanas 
acadêmicas, 
projetos de 
extensão, 

projetos de 
iniciação 
científica, 

produção de 
artigos, 

palestras e 
seminários 

Semanas 
acadêmicas, 

cursos 
externos, 

projetos de 
iniciação 
científica, 

produção de 
artigos, 

palestras, 
seminários, 
workshops e 
treinamentos 

com empresas 
externas 

Semanas 
acadêmicas, 

cursos 
externos, 

projetos de 
iniciação 
científica, 

produção de 
artigos, 

palestras e 
treinamentos 

com empresas 
externas 

Semanas 
acadêmicas, 
projetos de 
iniciação 
científica, 

trabalho de 
conclusão de 

curso e 
produção de 

artigos 

Fonte: Autoria Própria 

 

A fim de fazer um comparativo por câmpus e entre eles foi elaborado o Quadro 

11 apresentando uma síntese com os principais resultados discutidos, de forma 

qualitativa e descritiva.  

O comparativo do Quadro 11 auxiliou a responder à pergunta de pesquisa que 

visou descobrir qual o conhecimento dos professores do curso de Engenharia Civil 

sobre as práticas do Lean Construction no que diz respeito a conceitos e técnicas e 

ferramentas do Lean Construction e como esse conhecimento é repassado aos 
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discentes. Quanto aos conceitos se pode observar que entre todos os câmpus Pato 

Branco e Toledo apresentam um nível de ensino menor que o conhecido, porem 

apenas dois câmpus possuem um professor que possui nível excelente de 

conhecimento, conhecendo todos os doze conceitos selecionados. Tratando das 

dezoito ferramentas pesquisadas, apenas o câmpus Curitiba possui um professor com 

nível de conhecimento excelente, de todos os itens, se destacando novamente. 

Quando a forma de ensino/aprendizado os professores do câmpus Guarapuava e 

Pato Branco utilizam um número maior de formas de disseminação de conteúdo aos 

alunos.  

Considerando-se que o conhecimento sobre Lean Construction dos discentes 

dos cursos de graduação em Engenharia Civil avaliados advém do que está sendo 

ensinado em sala de aula nas disciplinas do curso e da atualização de conteúdos fora 

de sala, de maneira individual. Do conteúdo indicado e atualmente discutido sobre 

Lean Construction dez professores ensinam no máximo 50% do conteúdo sobre 

conceitos e que apenas dois câmpus atingem 100%. Que 44,4% do conteúdo de 

ferramentas é ensinado por apenas um câmpus e que nenhum deles atingiu mais que 

essa média, apresentando uma diferença brusca entre o quanto um professor 

conhece e o quanto está sendo repassado em sala de aula. Das opções de ensino e 

aprendizagem o câmpus Apucarana foi o que apresentou o maior número de opções 

aos acadêmicos, totalizando 70,6%, seguido de Guarapuava com 58,8% das opções. 
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5 CONCLUSÃO  

 

No presente trabalho foi apresentada uma pesquisa sobre as práticas Lean 

Construction, visando investigar a inserção e as metodologias utilizadas no ensino 

das práticas do Lean Construction nos cursos de graduação em Engenharia Civil de 

uma instituição pública do estado do Paraná, a partir dos resultados obtidos se 

destacam as seguintes conclusões: foram identificadas as principais ferramentas e 

técnicas do Lean Construction utilizadas por meio de uma revisão sistemática de 

literatura, a qual resultou em um conjunto de quarenta e quatro trabalhos que 

compreendem o período de 2012 a 2019; foi elaborada uma entrevista 

semiestruturada destinada aos coordenadores dos cursos de Engenharia Civil; foi 

elaborado e validado o instrumento de pesquisa estruturado destinado aos 

professores dos cursos pesquisados. 

Por meio da validação linguística foram excluídos do instrumento duas 

questões por não atingirem o conceito exigido entre Razoável e Razoavelmente Alto 

(S4, -0,50) ao se analisar os três critérios de importância, sendo eles Relevância, 

Disponibilidade e Objetividade. A validação qualitativa permitiu um melhor 

aperfeiçoamento do instrumento de pesquisa, incluindo detalhes como, por exemplo, 

a inclusão de opões de resposta em questões já elaboradas (opção adicional, item 

todas as opções, nenhuma das opções); a indicação de melhor interpretação do 

instrumento com alterações dos locais das sessões; a introdução de questões 

pertinentes ao instrumento e de ferramentas Lean Construction que não estavam no 

instrumento antes da validação. 

A primeira seção do instrumento de pesquisa estruturado buscou identificar o 

conhecimento dos docentes sobre Lean Construction, conteúdos fundamentais do 

ensino Lean Construction como a literatura sobre Lean e sua teoria de evolução até a 

aplicação a Construção Civil só é conhecida e ensinada por 37,5% dos professores 

que responderam, e conteúdos sobre princípios do Lean Thinking e do Lean 

Construction por no máximo 50% deles. Concluiu-se também que a disciplina de 

Gerenciamento de Obras é a que possui o maior conteúdo sobre o assunto Lean 

Construction em sua ementa não é ministrada pelos professores que demonstraram 

maior conhecimento sobre os conteúdos nos câmpus Apucarana, Curitiba, 

Guarapuava e Pato Branco.  
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A segunda seção do instrumento de pesquisa estruturado que avaliou o 

conhecimento e ensino de métodos, ferramentas e técnicas utilizadas no Lean 

Construction, dos resultados obtidos, o que mais se destacou foi o fato de apenas dois 

professores ensinarem a mesma quantidade de itens que conhecem. Entre as opções 

foi demonstrado que sobre o conhecimento dos respondentes apenas BIM foi a opção 

selecionada por 75% dos professores, as outras opções não atingiram nem 50%. 

Na terceira seção do instrumento de pesquisa estruturado foram avaliadas as 

metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas e direcionadas aos alunos para 

que aprendam sobre Lean Construction. As metodologias mais utilizadas foram as 

aulas ministradas no modelo convencional e metodologias ativas como, por 

exemplo, PBL e sala de aula invertida. O item de menor uso, representando apenas 

18,8% de resposta, foi o recurso de trabalhos práticos em disciplinas.  

O assunto abordado nesta dissertação, ensino do Lean Construction, foi 

considerado uma visão necessária e pertinente pelos docentes que responderam à 

pesquisa. O Lean Construction, engloba conteúdos de gestão, os quais deveriam ser 

competências estratégicas do Engenheiro Civil, pois trabalha habilidades e técnicas 

que servirão para qualquer área que esses profissionais optem por atuar após sua 

formação. A maior parte das disciplinas com conteúdo de gestão que existem na grade 

dos cursos da instituição pesquisada estão em disciplinas optativas. Outra 

constatação é que o conteúdo que o docente repassa aos discentes das disciplinas 

pesquisadas pode ser considerado como baixo quando comparado ao conhecimento 

sobre o assunto desses docentes. O que leva novamente a importância da atualização 

e padronização das ementas e grades curriculares dos cursos visando um ensino por 

competências, assim como as Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia (DCNs) orientam para melhorar a formação em Engenharia no país. 

Como sugestão para trabalhos futuros se recomenda a realização da 

pesquisa em mais de uma Instituição de Ensino Superior e/ou comparar o ensino de 

instituições públicas e privadas de uma determinada região, isso permitirá uma melhor 

compreensão sobre a forma de ensino. Outra sugestão é realizar a pesquisa em 

instituições com diferentes classificações no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), esse exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de 
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atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Como última 

sugestão, indica-se a inclusão de uma outra perspectiva sobre a aprendizagem que 

pode ser obtida por meio da inclusão dos discentes dos cursos de Engenharia Civil 

com a inserção de um instrumento de pesquisa destinado aos acadêmicos dos cursos, 

abrangendo todos os envolvidos no processo de aprendizagem.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada para o Coordenador 

 

Levando em consideração a criação de novas tecnologias e o emprego de novas 

maneiras de produzir, emprega-se o Lean em diversos segmentos com o intuito de 

aumentar a produtividade diminuindo ou eliminando os desperdícios, ou seja, fazer 

mais com menos mantendo a qualidade dos produtos e/ou serviços ofertados. Na 

Construção Civil a adaptação das ferramentas utilizadas no setor industrial, bem como 

princípios e novas tecnologias voltadas diretamente ao setor é conhecido como Lean 

Construction ou Construção Enxuta. 

 

A fim de construir um diagnóstico sobre o ensino Lean nos cursos de graduação em 

Engenharia Civil, seguem algumas questões: 

 

Coordenador (a): 

 

 

1. Quando foi a última revisão do currículo do curso de Engenharia Civil do seu 

câmpus? 

 

2. Houve mudanças nas ementas durante o tempo em que você esteve à frente da 

coordenação? Se sim, quais? 

 

3. De acordo com o currículo do curso de Engenharia Civil do seu câmpus existem 

disciplinas que são voltadas para o ensino da gestão da construção e/ou que 

abordem gestão de processos ou atividades de construção? Se sim, quantas e 

quais são elas? 

 

4. Nas atividades fomentadas para os alunos, são trazidos temas atuais e relevantes 

para os acadêmicos. Como os docentes do curso de Engenharia Civil do seu 

câmpus se envolvem e participam na realização de eventos internos como, por 

exemplo, cursos, palestras, congressos, seminários, semanas acadêmicas e 

Workshops (se houverem)? 
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5. Na realização de eventos internos já foi ensinado métodos, técnicas e ferramentas 

sobre a Construção Enxuta, como em cursos, palestras, congressos, seminários, 

semanas acadêmicas e Workshops (se houverem)? 

 

6. Os termos, conceitos e abordagens da Construção Enxuta (Lean Construction) são 

conhecidos pela maioria do corpo docente do curso de Engenharia Civil do seu 

câmpus? 

 

7. Quantos professores possuem mestrado ou doutorado com estudos que geraram 

conhecimento em Construção Enxuta (Lean Construction)? Qual o contato dos 

referidos professores? 

 

8. Quantos professores são aptos a ministrar disciplinas que contemplam conteúdo 

da Construção Enxuta (Lean Construction)? Qual o contato dos referidos 

professores? 

 

9. Considerando que algumas ferramentas e técnicas Lean foram adaptadas do setor 

de manufatura para o uso em outros setores e que outras foram criadas a partir do 

ano 2000 como, por exemplo, Building Information Models (BIM) e Last Planner 

System (LPS). Qual forma de atualização e capacitação do corpo docente quanto 

a essas formas de aplicação do Lean na Construção Civil? 

Marque todas que se aplicam. 
 

 Metodologias ativas   

 Trabalhos práticos em parceria com empresas construtoras   

 Cursos externos   

 Cursos de qualificação proposto pela universidade   

 Desconheço a atualização individual dos professores   

 Não é realizada atualização e capacitação por parte da instituição 
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APÊNDICE B – Resultados da Aplicação Multicritério Linguístico Utilizando o Operador 

de Média Ponderada 2-Tuple na Avaliação dos Especialistas 

 

Dados iniciais em variáveis linguísticas: 

 

 

Dados iniciais em variáveis linguísticas 2-tuple: 

 

Resultado Agregação (2-tuple)  

Questões C1 C2 C3 

1,1 (S5, 0,333) (S5, 0,167) (S5, 0,333) 

1,2 (S5, -0,500) (S4, 0,333) (S5, -0,500) 

1,3 (S5, -0,333) (S4, 0,167) (S5, -0,500) 

1,4 (S5, 0,167) (S5, -0,333) (S5, 0,167) 

1,5 (S5, 0,333) (S4, 0,333) (S4, 0,333) 

2,1 (S5, -0,500) (S4, -0,500) (S4, -0,500) 

2,2 (S5, 0,333) (S5, 0,333) (S5, 0,333) 

2,3 (S5, 0,000) (S5, 0,000) (S5, -0,333) 

2,4 (S6, -0,500) (S5, 0,333) (S5, 0,333) 

3,1 (S5, 0,167) (S5, -0,333) (S5, -0,167) 

3,2 (S5, 0,167) (S5, 0,167) (S5, 0,333) 

3,3 (S5, -0,167) (S4, -0,167) (S4, 0,167) 

3,4 (S4, 0,000) (S4, -0,333) (S4, 0,000) 
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APÊNDICE C – Instrumento de Pesquisa Destinado aos Professores que Ministram 

Disciplinas que Incluem Conteúdos Sobre a Construção Enxuta (Lean Construction) 

 

As Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCNs) orientam o projeto e o 

planejamento de um curso de graduação e estão sendo atualizadas para melhorar a formação em 

Engenharia no país, visando atender as demandas futuras por mais e melhores engenheiros. 

Disso depreende-se que as diretrizes nacionais curriculares devem encerrar necessariamente 

certa flexibilidade para se adequar aos diversos contextos espaciais e temporais e, sem 

embaraços incluir a melhoria contínua ou a inserção de inovações decorrentes, por exemplo, de 

novas tecnologias e metodologias (Parecer CNE/CES nº 01/2019).  
Considerando o Lean como uma forma de gestão propulsora da melhoria continua e ele podendo 

estar incluso nas atualizações, procura-se com as perguntas abaixo identificar no cenário atual 

como estão sendo ministrados conteúdo da Construção Enxuta (Lean Construction) aos alunos 

da graduação em sua instituição.  
*Obrigatório 

 

Nome: * 

Câmpus da UTFPR: * 

Disciplinas que ministram: 

 

1 Conhecimento sobre a Construção Enxuta (Lean Construction) 

  

1.1 Como você classifica o seu conhecimento sobre Construção Enxuta (Lean 

Construction)? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Eu não ouvi sobre isso 
 

 Eu ouvi sobre isso, mas eu não consigo explicar isso 
 

 Eu tenho algum conhecimento sobre isso 
 

 Eu tenho algum conhecimento e ensino sobre isso 
 

 Eu conheço bem o assunto 
 

 Eu conheço bem e ensino sobre o assunto 
 
 

1.2 De qual forma você obteve conhecimento sobre Construção Enxuta (Lean 

Construction)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Durante a graduação   

 Durante o mestrado   

 Durante o doutorado  
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 Cursos de qualificação proposto pela universidade   

 Cursos externos   

 Estudando os conteúdos sozinho   

 Outro:  
 
 

 

1.3 De acordo com sua opinião, para melhorar o desempenho de uma empresa qual 

o grau de importância da implementação da Construção Enxuta (Lean Construction)?* 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sem importância 
 

 Possivelmente importante 
 

 Importante 
 

 Muito importante 

 

1.4 De acordo com sua opinião, qual o principal fator que impede uma empresa de 

implantar a Construção Enxuta (Lean Construction)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Por não ser uma filosofia disseminada no mercado local   

 Custo de implantação gastos em consultoria, treinamentos e novas tecnologias   

 Não confiar na expectativa de bons resultados da Construção Enxuta (LC)   

 Dificuldade de assimilação da filosofia pelos operários de obra e corpo técnico das construtoras   

 Dificuldade de medir o desempenho antes e depois da implementação da Construção Enxuta 

(LC)   

 Falta de profissionais qualificados no mercado de trabalho 

 Outro:  
 
 

1.5 Quais dos conceitos que envolve a Construção Enxuta (Lean Construction) você 

possui conhecimento (no sentido de ter competência para ensinar)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Kaizen   

 Planejamento e controle   

 Padronização   

 Organização do local   

 Desperdícios   

 Qualidade e segurança   

 Valor   



99 
 
 

 

 MFV - Mapeamento Fluxo de Valor   

 Os 5 Princípios do Lean Thinking   

 Os 11 princípios da Construção Enxuta (LC) do Relatório Técnico n°72 (KOSKELA, 1992)   

 Os 14 princípios a partir do Modelo Toyota (LIKER, 2003)   

 Literatura sobre Lean e sua teoria de evolução até a Construção Civil   

 Conheço todos os conteúdos listados   

 Não conheço esses conteúdos 

 Outro:  

 

1.6 Quais dos conceitos que envolve a Construção Enxuta (Lean Construction) são 

abordados nas disciplinas do curso de Engenharia Civil do seu câmpus? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Kaizen   

 Planejamento e controle   

 Padronização   

 Organização do local   

 Desperdícios   

 Qualidade e segurança   

 Valor   

 MFV - Mapeamento Fluxo de Valor   

 Os 5 Princípios do Lean Thinking   

 Os 11 princípios da Construção Enxuta (LC) do Relatório Técnico n°72 (KOSKELA, 1992)   

 Os 14 princípios a partir do Modelo Toyota (LIKER, 2003)   

 Literatura sobre Lean e sua teoria de evolução até a Construção Civil   

 Conheço todos os conteúdos listados   

 Não conheço esses conteúdos 

 Outro:  

 

2 Métodos, ferramentas e técnicas utilizadas na Construção Enxuta (Lean 

Construction) 

 

2.1 Quais métodos, ferramentas e/ou técnicas Lean listados a seguir você conhece 

(no que se refere a ter competência e/ou habilidade)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 

 MFV – Mapeamento do Fluxo de Valor   

 Sistema Kanban   
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 Metodologia 5s   

 Arranjo físico   

 Operador polivalente   

 Andon (Controle visual do processo)   

 Metodologia Kaizen   

 Heijunka (Nivelamento da produção)   

 Poka-yoke   

 A3 Report (Relatório A3)   

 Todas as opções   

 Nenhuma das opções 

 Outro:  

 

2.2 Com base na questão anterior quais desses métodos, ferramentas e/ou técnicas 

Lean listados a seguir você ensina? * 

Marque todas que se aplicam. 

 

 MFV – Mapeamento do Fluxo de Valor   

 Sistema Kanban   

 Metodologia 5s   

 Arranjo físico   

 Operador polivalente   

 Andon (Controle visual do processo)   

 Metodologia Kaizen   

 Heijunka (Nivelamento da produção)   

 Poka-yoke   

 A3 Report (Relatório A3)   

 Todas as opções   

 Nenhuma das opções 

 Outro:  

 

2.3 Para a elaboração e desenvolvimento dos projetos de construção podem ser 

utilizados diversos métodos, ferramentas e/ou técnicas que fazem sinergia com a 

Construção Enxuta (Lean Construction) e que apoiam sua implementação. Quais 

desses listados a seguir você conhece (no que se refere a ter competência e/ou 

habilidade)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 BIM – Building Information Models (Modelos de Informações da Construção)   
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 LPS – Last Planner System (Sistema Último Planejador)   

 IPD – Integrated Project Delivery (Entrega Integrada de Projetos)   

 TVD – Target Value Desing (Projeto com Valor Alvo)   

 SBD – Set Based Design (Design Baseado em Conjunto)   

 VDC – Virtual Design and Construction (Projeto e Construção Virtuais)   

 PSD – Production System Design (Projeto do Sistema de Produção)   

 VM – Visual Management (Gerenciamento Visual)   

 Todas as opções   

 Não conheço nenhuma das opções 

 Outro:  

 

2.4 Com base na questão anterior quais desses métodos, ferramentas e/ou técnicas 

listados a seguir você ensina? * 

Marque todas que se aplicam. 

 BIM – Building Information Models (Modelos de Informações da Construção)   

 LPS – Last Planner System (Sistema Último Planejador)   

 IPD – Integrated Project Delivery (Entrega Integrada de Projetos)   

 TVD – Target Value Desing (Projeto com Valor Alvo)   

 SBD – Set Based Design (Design Baseado em Conjunto)   

 VDC – Virtual Design and Construction (Projeto e Construção Virtuais)   

 PSD – Production System Design (Projeto do Sistema de Produção)   

 VM – Visual Management (Gerenciamento Visual)   

 Todas as opções   

 Não conheço nenhuma das opções 

 Outro:  

 

3 Metodologias de Ensino/aprendizagem 

 

3.1 Ainda sobre ensino/aprendizagem, assinale abaixo as metodologias utilizadas ou 

direcionadas aos alunos para que aprendam conteúdo Construção Enxuta (Lean 

Construction). * 

Marque todas que se aplicam. 

 Ministrando aulas no modelo convencional (lousa, .ppt e atividades em sala)   

 Metodologias ativas (por exemplo, PBL e sala de aula invertida)   

 Trabalhos práticos em parceria com empresas construtoras   

 Jogos de simulação   

 Projetos aplicados   
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 Cursos de qualificação proposto pelo professor e disponibilizado pela universidade  

 Há apenas uma indicação de cursos externos para qualificação por parte do professor  

 Outro:  

 

3.2 Quais alternativas que o aluno possui para se atualizar em relação a Construção 

Enxuta (Lean Construction) caso não seja incluído diretamente no currículo do curso 

de Engenharia Civil do seu câmpus esse conteúdo que inclui conceitos, princípios e 

ferramentas (técnicas e métodos de gestão)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 
 

 Trabalhos práticos de disciplinas em parceria com empresas construtoras   

 Semanas acadêmicas   

 Cursos externos   

 Projetos de extensão   

 Projeto de Iniciação Científica   

 Produção de artigos   

 Palestras   

 Seminários   

 Workshops   

 Treinamentos com empresas especializadas externas 

 Outro:  

 

3.3 Na sua opinião, qual fator poderia ser considerado como o que gera maior 

dificuldade para capacitar os discentes do curso de Engenharia Civil do seu câmpus 

em relação ao conteúdo da Construção Enxuta (Lean Construction)? * 

Marque todas que se aplicam. 

 Dificuldade de assimilação da filosofia pelos acadêmicos  

 Falta de atividades práticas relacionadas ao conteúdo  

 Não confiar na expectativa de bons resultados da Construção Enxuta (Lean Construction)   

 Por não ser uma filosofia disseminada no mercado local   

 Pela falta de professores capacitados para ensinar os conteúdos da Construção enxuta 

(conceitos, princípios e ferramentas)   

 Custo de programas, treinamentos, novas tecnologias 

 Outro:  
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3.4 Pensando em transmitir conteúdo e gerar competências, qual a competência que 

você pretende gerar nos alunos ao ensinar conceitos, ferramentas e técnicas da 

Construção Enxuta (Lean Construction)? * 

 

 

3.5 Para você, qual a função do conteúdo programático? * 

 

 

Considerações sobre o Instrumento de Pesquisa 

Este espaço é destinado para que inclua alguma consideração ou aponte algum 

assunto que não está presente, caso considere necessário. 

 

 

 

Sua contribuição foi muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. 

 

 

 

 

 


