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Resumo 
Este artigo tem como objetivo analisar a aplicabilidade dos Três Momentos 
Pedagógicos, enquanto abordagem metodológica de ensino, sobre o tema pro-
cessos de qualidade, Programa 5S, conteúdo que integra a ementa da disciplina 
Administração da Produção em um Curso Técnico de Administração. Ainda, 
verificar os resultados dessa ação didático-pedagógica na transformação dos su-
jeitos em relação à sua realidade, incluindo o cotidiano escolar. Os sujeitos da 
pesquisa são 13 alunos, todos com idade acima de 18 anos, de um colégio da rede 
estadual de educação do Paraná. Nesta pesquisa, os dados foram obtidos por 
meio da aplicação de um questionário com fins de avaliação diagnóstica e poste-
rior problematização. Foram registradas as perguntas orais dos alunos durante a 
apresentação do conteúdo, e após, aplicado um novo questionário. Também, foi 
proposta uma atividade de aplicação desse conteúdo na prática cotidiana, o que 
resultou na implantação do Programa 5S na biblioteca do colégio. Da análise de 
conteúdo emergiram categorias sugestivas de que essa abordagem metodológica 
de ensino se mostrou uma estratégia motivadora e produtiva no trabalho com 
os alunos, pois tiveram sua participação estimulada nas aulas e sua liberdade de 
expressão valorizada, o que resultou na aprendizagem efetiva de aspectos cientí-
ficos relacionados à temática trabalhada, bem como de conscientização quanto 
ao cotidiano escolar.
Palavras-chave: Ação pedagógica. Ensino. Administração. Cotidiano escolar. Prá-
tica social.



96
REINALDI, M.A.A.; GIORDANI, A.T.; COSTA, P.C.C.F.

Três Momentos Pedagógicos no ensino de Administração: da teoria à prática social
Rev. Cienc. Educ., Americana, ano XX, n. 40, p. 95-119, jan./jun. 2018

Three Pedagogical Moments in Administration teaching: 
from theory to social practice 

Abstract
Aiming at integrating theoretical and practical experiences that facilitate the le-
arning of  scientific contents, this experiment report has as objective to analyze 
the applicability of  the Three Pedagogical Moments usage, as a methodological 
approach to teaching, on the theme Quality Processes, 5S Program, content that 
integrates the Production Administration course syllabus in a Technical Course 
in Administration. The research subjects are 13 students, all of  them over 18 
years old, from a school of  Parana State Education. In this research, the data 
were obtained by applying a questionnaire for purposes of  diagnostic evaluation 
and later problematization. The students’ oral questions were recorded during 
the presentation of  the content, and a new questionnaire was applied afterwards. 
It was, also, proposed an activity for applicating this content in daily practice, 
which resulted in the 5S Program’s implementation at the school’s library. From 
the content analysis, categories emerged suggesting that this teaching methodo-
logical approach rose as a motivating and productive strategy in dealing with the 
students, since they had their participation stimulated in the classes as well as 
their freedom of  expression valued, which resulted in the effective learning of  
scientific aspects related to the thematic approached.
Keywords: Pedagogical action. Teaching. Administration. School-daily. Social 
practice.

Tres Momentos Pedagógicos en la enseñanza de Administra-
ción: de la teoría a la práctica social 

Resumen
El relato de experiencia se propone analisar la aplicabilidad de los Tres Momentos 
Pedagógicos, con un enfoque metodológico de la enseñanza sobre el tema: Procesos 
de cualidad y el Programa 5S. Este contenido integra el resumen de la disciplina Ad-
ministración de la Producción en un curso Técnico de Administración. Los sujetos 
de investigación son 13 estudiantes mayores de edad, matriculados en un colégio de la 
Red Estatal de Educación del estado Paranaense. Los datos de esta investigación fue-
ron obtenidos por medio de la aplicación de un cuestionário con fines de evaluación 
diagnóstica y posterior problematización. Fueron registradas las preguntas orales de 
los estudiantes durante la presentación del contenido, y después fue aplicado un nue-
vo cuestionário. También, se propuso una actividad aplicable de este contenido en la 
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práctica cotidiana, lo que llevó a la implantación del Programa 5S en la biblioteca del 
colégio. Del análisis del contenido surgieron categorías que sugieren que este enfoque 
metodológico de enseñanza sirvió de estratégia motivadora y productiva en el trabajo 
con los estudiantes, pues su participación fue estimulada en las clases y su libertad de 
expresión valorizada, el resultado de todo esto mostró un aprendizaje efectivo de los 
aspectos científicos relacionados a la temática trabajada. 
Palabras-clave: Acción pedagógica. Enseñanza. Administración. Cotidiano esco-
lar. Práctica social.

Introdução

No Brasil, o ensino profissionalizante de Administração foi organi-
zado de modo que seu funcionamento atendesse às Diretrizes Curricula-
res Nacionais (DCN) para a Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio. Em nível curricular, as propostas pedagógicas tendem a desenvolver 
um percurso educativo em que estejam presentes e articuladas a teoria e 
a prática, assim como o trabalho como princípio educativo e a indissocia-
bilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade 
dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem. Especificamente, com 
relação às DCN para o Curso Técnico em Administração, a organização 
dos conhecimentos enfatiza o resgate da formação humana em que o alu-
no, enquanto sujeito histórico, produz sua existência pelo enfrentamento 
consciente da realidade dada, produzindo valores de uso, conhecimentos 
e cultura por sua ação criativa (BRASIL, 2012).

É nesse sentido que o homem se torna sujeito da educação, e não 
objeto dela, por tratar-se de um processo permanente que deve estimular 
a reflexão crítica do aluno no seu contexto de vida, para superação de de-
safios e transformação da realidade vivida (FREIRE, 1997). 

Por conseguinte, vale resgatar o sentido da educação libertadora de 
Paulo Freire (2015, p. 77), que incentiva, no educando, a curiosidade, o 
espírito investigador e a criatividade, valorizando a práxis que “[...] impli-
ca a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. 
Esse educador defende a necessidade de uma educação problematizadora 
para libertação do aluno e do professor no processo educativo, de modo 
a buscar a emersão das consciências, do caráter autenticamente crítico e 
reflexivo, desafiando-os à solução de problemas levantados com uso da 
criatividade e da intencionalidade enquanto sujeitos de mudança.
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Das diversas metodologias de ensino, algumas viabilizam o exercício 
da educação libertadora, como a metodologia dos Três Momentos Peda-
gógicos (3MP), apresentada por Terrazan e Gabana (2003). Seu estudo 
objetivou a inserção de textos de divulgação científica, experimentos, ana-
logias, problemas, vídeos, entre outros, em aulas de física, possibilitando 
aos alunos maior envolvimento com os conteúdos e discussão de conhe-
cimentos relacionados ao seu cotidiano.

Tal questão é corroborada por Lyra (2013, p. 9), ao afirmar que a 
abordagem metodológica dos 3MP, ao “trazer a realidade do educando 
para a sala de aula e discuti-la, desperta o interesse e torna o processo 
educativo mais prazeroso”. 

Nessa linha de pensamento, pesquisa de Francisco Junior, Ferreira e 
Hartwig (2008), ao propor uma experimentação problematizadora de quí-
mica sobre decomposição metálica, constatou que os aspectos empíricos 
considerados mais importantes foram identificados pelos alunos.

Outra pesquisa, realizada com alunos de um Curso Técnico em 
Transporte de Cargas, apontou como resultados que a postura dialógica 
do professor e a participação ativa dos alunos, ao longo do processo, fo-
ram características fundamentais para que conseguissem construir proble-
mas de física fora do ambiente escolar (MARENGÃO, 2012). 

Nesse sentido, o presente estudo valoriza a integração de experiên-
cias teóricas e práticas sob o aspecto metodológico do ensino, com fins 
de auxiliar na aprendizagem de conteúdos específicos. Desse modo, pro-
põe-se analisar a utilização de uma abordagem metodológica de ensino 
denominada 3MP, para ensinar o Programa 5S em um Curso Técnico em 
Administração da rede pública do Estado do Paraná. 

Os Três Momentos Pedagógicos (3MP)

A metodologia dos 3MP foi proposta por Delizoicov, Angotti e Per-
nambuco (2002), sendo inspirada nos estudos de Freire sobre a investiga-
ção temática. Permite, por meio de um processo dialógico entre professor 
e aluno, que ambos adquiram uma compreensão a respeito dos conheci-
mentos e das práticas envolvidos no tema proposto. Segundo os autores, 
a abordagem temática é uma perspectiva curricular estruturada com base 
em temas e a partir dos quais são selecionados os conteúdos de ensino 
das disciplinas. Preocupa-se com a aproximação dos conhecimentos cien-
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tíficos com os fenômenos ligados ao cotidiano e com a compreensão de 
conhecimentos e sua aplicação pelos alunos, visando superar o ensino 
propedêutico e a educação bancária definida por Freire (2015).

A dinâmica dos 3MP consiste nas etapas: 1. problematização inicial; 
2. organização do conhecimento; e 3. aplicação do conhecimento, descri-
tas a seguir.

Problematização inicial 

Nesta primeira etapa, questões ou situações reais são discutidas com 
os alunos a fim de identificar aspectos e problemas que tenham interesse em 
conhecer, por fazer parte de sua realidade. O papel do professor é apresentar 
questões iniciais a respeito de um tema, que os estimule a refletir e a levantar 
novos questionamentos, além de ouvi-los (DELIZOICOV, 2001). Visa à: 

[...] ligação do conteúdo com situações reais que os alunos 
conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpre-
tar completamente ou corretamente porque provavelmen-
te não dispõem de conhecimentos científicos suficientes 
(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991, p. 29). 

Dessa maneira, poderão ocorrer situações em que o aluno já te-
nha noções sobre as questões colocadas, advindas de uma aprendizagem 
anterior. Tais noções poderão ou não estar de acordo com as teorias e 
os conhecimentos científicos, caracterizando o que se tem chamado de 
“concepções alternativas” ou “conceitos intuitivos” dos alunos. A pro-
blematização irá permitir que essas concepções apareçam e que o aluno 
sinta necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não detém 
ao ser confrontado com um problema a ser resolvido (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).

Organização do conhecimento

Neste segundo momento, o estudo sistemático do conteúdo progra-
mático se inicia, e o professor apresenta conceitos científicos, orientando 
o estudo de modo que as dificuldades sejam superadas, assim como o 
conhecimento do senso comum. São estabelecidas relações entre os co-
nhecimentos prévios dos alunos e os novos conhecimentos adquiridos, 
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de modo que eles percebem outras formas de enxergar as questões levan-
tadas no momento anterior. Sua visão anterior é enriquecida ou mesmo 
superada, sendo então realizada a aplicação dos seus conhecimentos na 
resolução dos problemas levantados anteriormente (DELIZOICOV; AN-
GOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

Aplicação do conhecimento

Na terceira etapa, o aluno utiliza o novo aprendizado para compre-
ender a realidade na qual está inserido, sendo o momento de abordar siste-
maticamente o conhecimento incorporado, constatar se o aluno consegue 
ampliá-lo e explicar as questões utilizando os conhecimentos científicos. O 
objetivo é fazê-lo de modo a articular a ciência com situações reais, para então 
analisar e interpretar tanto as concepções iniciais que determinaram o seu es-
tudo quanto as situações diferentes das apresentadas inicialmente, explicadas 
pelo mesmo conhecimento científico. Poderão ainda surgir novos questiona-
mentos, novas possibilidades de interpretar a realidade, além de descontruir 
a visão ingênua dela (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

O Programa 5S (P5S)

O P5S é uma das muitas ferramentas que podem ser utilizadas na 
implantação e consolidação da qualidade total no processo de gestão da 
qualidade e produtividade de uma instituição. Porém, embora não assegure 
qualidade à organização, é uma ferramenta associada à filosofia de qualidade 
que auxilia na criação de condições necessárias à implantação de projetos de 
melhoria contínua. Trata-se, portanto, de um sistema que busca organizar, 
mobilizar e transformar pessoas e organizações (REBELLO, 2005).

Concebido no Japão por Kaoru Ishikawa em 1950, o P5S foi inspira-
do, possivelmente, quanto à necessidade de colocar ordem na grande con-
fusão em que o país se encontrava após sua derrota para as forças aliadas na 
Segunda Guerra Mundial. Até hoje, é considerado o principal instrumento 
de gestão da qualidade e produtividade utilizado naquele país (IPEM, s/d). 

No Brasil, foi introduzido em 1991 pela Fundação Cristiano Ottoni, 
tratando-se de um sistema de cinco conceitos básicos e simples que juntos 
representam um passo importante para a qualidade das empresas com 
resultados promissores (ARENA et al., 2011).
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De acordo com o IPEM (s/d, p. 1): 

[...] foi desenvolvido com o objetivo de transformar o am-
biente das organizações e a atitude das pessoas, visando 
melhorar a qualidade de vida dos funcionários, diminuir 
desperdícios, reduzir custos e aumentar a produtividade 
das instituições. 

O nome dado ao programa advém das iniciais das cinco palavras ja-
ponesas que sintetizam suas cinco etapas, cujas versões para a língua por-
tuguesa são: Seiri - DESCARTE: separar o necessário do desnecessário; 
Seiton - ARRUMAÇÃO: colocar cada coisa em seu devido lugar; Seisso 
- LIMPEZA: limpar e cuidar do ambiente de trabalho; Seiketsu - SAÚDE: 
tornar saudável o ambiente de trabalho; e Shitsuke - DISCIPLINA: rotini-
zar e padronizar a aplicação dos “S” anteriores (IPEM, 2006).

Desenvolvimento da pesquisa 

A intervenção metodológica se deu em um colégio da rede estadual 
de ensino no Paraná, com uma turma do 2º período do Curso Técnico em 
Administração subsequente ao Ensino Médio. Foram 13 alunos partici-
pantes, todos maiores de 18 anos. 

Esse trabalho foi conduzido ao longo de seis aulas de 50 minutos, que 
foram elaboradas de acordo com os 3MP. Assim, a primeira aula correspon-
deu à problematização inicial, as duas seguintes à organização do conheci-
mento e as três últimas foram dedicadas à aplicação do conhecimento, to-
das em junho de 2017, no período noturno. O conteúdo específico tratado 
foi “Processos de qualidade: P5S”, o qual faz parte da matriz curricular do 
curso, mais especificamente da disciplina Administração da Produção, e o 
desenvolvimento da proposta seguiu os pressupostos dos 3MP.

Problematização inicial 

A problematização foi realizada em uma aula de 50 minutos, dividida 
em dois momentos: leitura e discussão sobre um trecho do texto distribuído 
aos alunos; e apresentação de uma parte do vídeo “Programas de qualidade 
- P5S”. Foi estimulado o diálogo para que os alunos se sentissem à vontade 
para intervir a qualquer momento, com contribuições ao tema trabalhado. 
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No início da aula, foi distribuído aos alunos o texto de Câmara Jú-
nior (2012) intitulado “Relatório de implantação do P5S”. Durante a lei-
tura, os alunos começaram a se manifestar timidamente sobre o tema. 
Foi então proposto que respondessem a questões escritas e elaboradas 
pela professora, visando gerar discussão e problematização por meio do 
conhecimento prévio de cada aluno sobre o tema tratado, conforme o seu 
universo cultural. 

A seguir, o Quadro 1 ilustra as questões propostas pela professora 
aos alunos durante a problematização inicial sobre a temática “P5S de 
qualidade”.

Quadro 1. Questões propostas pela professora aos alunos durante a pro-
blematização inicial sobre a temática “P5S de qualidade”. 

Código Questão
Q1 O que você entende por 5S?
Q2 Você acha que em uma empresa deve haver o 5S? Por quê?
Q3 De que forma o 5S pode ser implantado?
Q4 Como você acha que se pratica o senso da limpeza?
Q5 Quais benefícios a empresa terá se implantado o Programa 5S?
Q6 Você pratica os cinco sensos na sua vida cotidiana? De que forma?

Fonte: elaborado pelos autores.

Ao analisar algumas das respostas dadas pelos alunos às questões, 
tais como “[...] modo de organização de setores e também de sua própria casa” 
(A1), “[...] entendo de modo superficial e pouco detalhado” (A2) e “[...] Programa 
que serve para evitar desperdícios” (A3), verifica-se não expressarem conhe-
cimentos assertivos sobre o tema, ou seja, as concepções prévias dos 
alunos não estavam relacionadas aos termos técnicos utilizados no texto. 
Aos poucos, eles se sentiram mais à vontade para dar suas contribui-
ções, fazendo observações pertinentes ao texto ou contando situações 
cotidianas relativas ao tema. Foram necessárias intervenções e algumas 
explicações prévias, especialmente sobre o texto, porém houve boa par-
ticipação dos alunos. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das atividades que foram reali-
zadas na problematização inicial e dos objetivos propostos para cada uma 
das atividades. 
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Quadro 2. Organização da problematização inicial.
Ordem Atividades desenvolvidas Objetivo(s)

1 Leitura do texto “Relatório de 
implantação do Programa 5S”, de 
autoria de Câmara Junior (2012).

Despertar a curiosidade dos alunos a 
respeito dos trechos que falavam da ne-
cessidade de organização para se evitar 
desperdícios.

2 Visualização da primeira parte de 
um vídeo sobre o P5S de qualidade 
(“Limpeza, organização, segurança 
com o 5S – qualidade e produtivi-
dade”). 

Apresentar uma introdução do tema 
“P5S de qualidade”. 
Discutir criticamente o quão é necessário 
o Programa para o alcance dos objetivos 
da instituição.

3 Elaboração de questões pela profes-
sora aos alunos.

Estimular a participação dos alunos e 
conhecer suas concepções prévias a 
respeito do tema 5S.

4 Registro de questões feitas pelos 
alunos. 

Registrar os problemas levantados a par-
tir do texto, do vídeo e das discussões.

Fonte: elaborado pelos autores.

Organização do conhecimento 

A organização do conhecimento foi desenvolvida em duas aulas de 50 
minutos cada. Nessa etapa, a participação dos alunos continuou ocorrendo 
com perguntas, novos problemas e colocações pertinentes ao que estava 
sendo exposto. No entanto, comparado ao momento anterior, percebe-se 
que a participação foi maior. 

Inicialmente, por meio de apresentação multimídia, foram expostas 
aos alunos imagens de alguns setores de empresas nos quais se notava a falta 
de disciplina, de higiene e de organização e, a seguir, as consequências de tais 
situações. Foram então apresentados os conceitos de 5S, sua origem, formas 
de implantação, objetivos e benefícios trazidos para a empresa. 

Também, por meio de vídeo em TV com entrada para pen drive, 
foram apresentadas as características das empresas que trabalham com a fi-
losofia do P5S, como se diferenciam das demais e como podem atingir seus 
objetivos com maior rapidez e economia. 

Durante a apresentação dos slides, alguns alunos trouxeram contri-
buições interessantes, ao descreverem vivências pessoais a partir do senso 
comum, tal como a “perda de tempo e dinheiro” com a arrumação de ar-
mários em suas casas. 
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Foi ressaltada a importância do P5S para a eliminação de desperdí-
cios nos processos produtivos e administrativos, assim como a quantidade 
de materiais e de recursos financeiros que poderiam ser economizados 
com pequenas melhorias promovidas pelos próprios funcionários que, 
quando conscientizados e treinados, ajudariam a empresa dando suges-
tões de pequenos ajustes nas máquinas ou na forma de executar tarefas 
específicas (CÂMARA JÚNIOR, 2012).

Destacou-se ainda o roteiro por meio do texto “Implantação do 
5S em empresa de pequeno porte”, que mostra as fases do planejamento, 
do treinamento, da conscientização dos funcionários e dos levantamentos 
das necessidades de organização apresentadas pela empresa (CÂMARA 
JÚNIOR, 2012). 

Nesse momento, os alunos se mostraram motivados e participati-
vos, fazendo vários comentários sobre situações de falta de organização 
que já haviam presenciado e citando possíveis soluções para os problemas. 
Nesse momento, todos foram desafiados a formar equipes para a aplica-
ção prática do conteúdo.

No decorrer da aula, alguns alunos fizeram questionamentos, de-
monstrando motivação e comprometimento com o próprio aprendizado. 
As questões estão relacionadas a seguir no Quadro 3. 

Quadro 3. Questões elaboradas pelos alunos durante a organização do 
conhecimento.

Código Questão
A1 De que forma o Programa 5S pode levar uma empresa a ter lucro? 
A3 Como fazer para que todos os funcionários façam o 5S? 
A5 Por que não existe o 5S aqui na escola? 
A3 Professora, como se faz para começar a ter o 5S em uma empresa pequena? 
A7 Por que o Programa 5S ajuda outros programas de qualidade?
A1 O Programa 5S parece que dá muito trabalho e também parece que fica caro. 

Será que isso compensa? 

Fonte: elaborado pelos autores.

Essas questões foram respondidas pelos próprios alunos, instigados 
pela professora a refletir e a contextualizar as respostas em ambientes dis-
tintos. Na sequência, o Quadro 4 traz uma síntese do segundo momento: 
a organização do conhecimento. 
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Quadro 4. Estruturação da organização do conhecimento. 
Atividades desenvolvidas Objetivo(s)

Slides sobre o P5S. Apresentar os conceitos e as formas de execução 
do P5S.

Texto “Implantação do 5S em empresa 
de pequeno porte”, de autoria de Câmara 
Junior (2012).

Despertar a curiosidade dos alunos sobre a forma 
de implantar e praticar o P5S, suas finalidades e 
seus benefícios. 

Vídeo “Limpeza, organização, segurança 
com o 5s – qualidade e produtividade” 
(segunda parte).

Contextualizar e ilustrar, de forma clara, as neces-
sidades de implantação e os benefícios trazidos às 
empresas pelo P5S.

Fonte: elaborado pelos autores.

Aplicação do conhecimento 

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), o momento da 
aplicação do conhecimento pode auxiliar o aluno a interpretar a situação 
inicial que motivou o estudo e também outras situações que, mesmo não 
ligadas diretamente com o motivo inicial, podem ser entendidas usando o 
mesmo conhecimento. 

Neste estudo, o momento nominado “aplicação do conhecimento” 
foi realizado em três aulas de 50 minutos cada. A aula foi dividida em duas 
partes: uma revisão do que foi discutido anteriormente e a aplicação de 
um novo questionário composto pelas mesmas perguntas feitas no mo-
mento da problematização inicial, com o objetivo de avaliar o desenvolvi-
mento obtido pelos alunos. 

Em seguida, a professora solicitou que os alunos fossem organi-
zados em três equipes e que cada uma delas propusesse a realização de 
uma experiência prática de implantação e execução do P5S. A maioria dos 
alunos concordou que essa atividade deveria ser feita no próprio colégio. 
Começaram então a planejar como seria realizada a implantação do 5S na 
escola e, assim, fizeram um levantamento da situação inicial do ambiente 
escolar. Esse processo é corroborado por Câmara Júnior (2012, s/p), ao 
afirmar que “essa análise foi necessária para a definição dos problemas 
existentes e verificação da viabilidade de implantação do Programa”.

A professora e os alunos entraram em contato com a direção do 
colégio solicitando apoio e autorização para a realização da atividade e 
requisitando o fornecimento dos materiais necessários. Então, foi definido 
que o local onde havia mais necessidade de aplicação dos cinco sensos – 
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descarte, arrumação, limpeza, saúde e disciplina (IPEM, 2006) – seria a bi-
blioteca. A seguir, os alunos se reuniram para um levantamento das ações 
a serem desenvolvidas com a colaboração da bibliotecária local. 

O objetivo da implantação do P5S na biblioteca do colégio motivou 
o início de um processo adequado de programas de qualidade tão necessá-
rios atualmente a todos os tipos de organizações, mas, nesse contexto es-
pecífico, para possibilitar agilidade e melhoria no atendimento aos alunos. 

Por sua vez, Carvalho (2011) deixa claro que as características e os 
procedimentos de implantação do P5S dependem de cada organização, a 
qual deve criar seu próprio método de aplicação, sempre respeitando as 
normas internas. 

Antes da aplicação do primeiro senso, os alunos fizeram o registro 
fotográfico do local, no intuito de diagnosticar as necessidades e obter in-
formações detalhadas da rotina de trabalho do setor. Esse procedimento é 
muito importante e tem um papel fundamental no processo de aplicação 
do P5S, já que é a melhor forma de se registrar a situação do ambiente, an-
tes da aplicação para a identificar as necessidades e depois para evidenciar 
as melhorias (RIBEIRO, 2006). 

Na aplicação do senso de utilização, os alunos foram muito cuidado-
sos ao identificar, com o acompanhamento da bibliotecária, materiais que se 
encontravam no local, mas que não faziam parte das atividades ali desenvol-
vidas, como arquivos inativos, materiais de uso particular e também alguns 
trabalhos antigos desenvolvidos por alunos, como cartazes e maquetes.

Fizeram então à bibliotecária o seguinte questionamento: “Nós pre-
cisamos disso aqui na biblioteca?”. A resposta ajudou muito na tomada de 
decisão, porém, em alguns casos, a bibliotecária não foi capaz de responder 
a essa pergunta. Foi então necessário marcar o item de alguma maneira para 
que outras pessoas da escola pudessem conferir posteriormente. Depois de 
todos os itens identificados e analisados, alguns foram descartados sob a 
supervisão dos responsáveis, e outros, remanejados para locais adequados. 
Essa ação já resultou em melhor apresentação do local e maior espaço para 
o desenvolvimento da fase seguinte (CÂMARA JÚNIOR, 2012).

O senso de organização foi executado pelos alunos com o objeti-
vo de colocar todos os equipamentos e materiais necessários em locais 
predeterminados na biblioteca do colégio, facilitando, então, a realização 
das atividades propostas pelos professores aos alunos. Assim, cada item, 
em especial os mais utilizados no dia a dia, foi organizado para estarem 
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ao alcance das mãos e identificado com etiquetas feitas no laboratório de 
informática da escola. Os materiais utilizados nessa fase foram: papel, te-
souras e papel contact, todos fornecidos pela direção do colégio.

Na fase da implantação do senso da limpeza, os alunos se propu-
seram a não somente limpar, mas também a questionar e conscientizar as 
pessoas por meio de cartazes sobre alguns pontos, como a necessidade da 
limpeza para a segurança dos trabalhadores, a manutenção da qualidade 
de vida no trabalho e a contribuição da limpeza para melhorar a qualidade 
dos trabalhos realizados na biblioteca (RIBEIRO, 2006).

Após a implementação desse senso, novos registros fotográficos do 
ambiente foram realizados e fixados em local visível, de modo a informar 
sobre o padrão de limpeza que a partir de então deveria ser seguido. Com 
isso, iniciou-se a implementação do senso da padronização, em que são 
valorizadas regras de comportamento, assim como a conscientização de 
normas para manutenção do que foi conquistado. Nessa fase, também fo-
ram levantadas as fontes de sujeira e as soluções para minimizar o impacto 
(CÂMARA JÚNIOR, 2012). 

Na fase de implantação do senso da disciplina, os alunos percebe-
ram que este só ficaria estabelecido se os sensos de arrumação, ordenação 
e padronização estivessem sendo bem praticados, e isso dependeria de ati-
tudes positivas de todos. Os alunos sugeriram então que fossem realizadas 
reuniões com todos os envolvidos, direção, equipe pedagógica, secretaria, 
professores e alunos. Essas reuniões seriam realizadas a fim de promover 
treinamento e conscientização para o desenvolvimento de iniciativas para 
melhorias, mesmo que pequenas, mantendo, assim, um processo contínuo 
de aplicação dos 5S e, consequentemente, melhorias na qualidade de vida 
e nos resultados da limpeza da biblioteca e de toda a instituição escolar 
(RIBEIRO, 2006).

 O objetivo dessa atividade foi verificar a possível apreensão dos 
conceitos e assuntos estudados, no intuito de que conseguissem identifi-
car situações cotidianas em que pudessem aplicar os conhecimentos ad-
quiridos ao longo das aulas. Além disso, buscou-se avaliar os efeitos da 
atividade de implantação do P5S na proposta dos 3MP e a repercussão 
da atividade fora da sala de aula. É importante destacar que o diálogo foi 
mantido durante todas as aulas, com a percepção de que houve dedicação 
dos alunos ao participarem ativamente na execução das atividades e com 
seus questionamentos, colocações e sugestões de diversas naturezas.
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 A seguir, o Quadro 5 resume as atividades que foram desenvolvidas 
nas aulas ao longo das fases referentes aos 3MP. 

Quadro 5. Etapas e atividades dos 3MP desenvolvidas sobre a temática 
“Programa 5S de qualidade”. 

Etapas Atividades desenvolvidas
Problematização inicial Levantamento dos conhecimentos dos alunos referentes 

ao tema a fim de estimular a proposição e a resolução de 
problemas com o estudo da temática em questão. 

Organização dos conhecimentos Construção de conceitos sobre o P5S de qualidade, 
forma de implantação e manutenção, sua necessidade e 
seus benefícios alcançados com sua utilização.

Aplicação dos conhecimentos Recuperação dos problemas elencados durante a proble-
matização inicial e resolução deles utilizando conceitos 
adquiridos durante o segundo momento, assim como 
sua aplicação prática. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Metodologia 

Os dados obtidos a partir dessa aplicação foram analisados e catego-
rizados seguindo os fundamentos da análise de conteúdo, a qual, segundo 
Bardin (2011), configura-se como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de des-
crição do conteúdo das mensagens e tem por finalidade a produção de 
inferências de conhecimentos relativos às condições de produção e/ou 
recepção dessas mensagens.

As respostas dadas pelos alunos aos questionários, seus questiona-
mentos registrados e o relato de experiência feito por eles permitiram a 
avaliação dos 3MP como abordagem metodológica de ensino e também 
utilizada como estratégia didático-pedagógica no ensino de Administração 
da Produção para educandos do Ensino Técnico em Administração. 

A análise e a discussão dos dados foram realizadas a partir de ca-
tegorias que emergiram durante o processo e em conformidade com os 
pressupostos de Bardin (2011). Cada categoria elencada apresenta a ava-
liação dos 3MP em si. Em cada categoria foram transcritas respostas dos 
alunos, os quais foram identificados com a letra A, seguida de um número 
sequencial, por exemplo, A1, A2, A3 etc. As equipes formadas para rea-
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lização das atividades foram identificadas com as letras EQ, seguidas de 
um número sequencial. Todos os alunos foram esclarecidos previamente 
sobre os objetivos da pesquisa e, em seguida, assinaram o termo de con-
sentimento livre e esclarecido (TCLE) para participarem dela.

Elaboração das categorias de análise

As questões elaboradas e respondidas pelos alunos bem como os 
relatos de experiências foram analisados para avaliar se a aplicação dos 
3MP atingiu os seus objetivos no processo de ensino e aprendizagem. Se-
gundo Delizoicov e Angotti (1991), os objetivos dos 3MP são: estimular a 
aproximação do estudante com o tema proposto em relação à linguagem 
e à concepção e despertar seu interesse para o estudo de novos conheci-
mentos que resolvam os problemas discutidos. 

Buscou-se também verificar se a problematização inicial foi efetiva 
e se o interesse dos alunos realmente foi despertado com os problemas 
levantados durante o primeiro momento. 

Com uma leitura flutuante das questões elaboradas e respondidas 
pelos alunos e de seus relatos de experiência, foram selecionadas frases 
que continham palavras, como: benefícios, qualidade, rapidez, eficiência, 
eliminação de desperdícios, necessário, organização, treinamento, uti-
lização, melhoria. As frases foram analisadas em busca de unidades de 
registro, as quais compreendem algumas palavras, assim como unidades 
de contexto, que correspondem a um ou alguns parágrafos. Após leitura 
minuciosa, as unidades de registro foram codificadas e dispostas em três 
categorias: 1. conhecimentos prévios e o despertar da curiosidade; 2. do 
senso comum ao conhecimento científico; 3. capacidade de aplicação prá-
tica do conhecimento (BARDIN, 2011). 

• Conhecimentos prévios e o despertar da curiosidade: esta primeira 
categoria foi construída tendo como base os conhecimentos dos 
alunos, mesmo que de senso comum, sobre P5S de qualidade, além 
da demonstração de sua vontade de conhecer mais sobre essa te-
mática a partir de seus questionamentos durante as aulas e reflexões 
sobre a relevância desse tema e aplicabilidade no dia a dia. 

• Do senso comum ao conhecimento científico: a segunda categoria 
foi construída tendo-se como base a reestruturação dos conheci-
mentos dos alunos, percebida pelas questões feitas e respondidas 
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ao longo das aulas, partindo de conhecimentos de senso comum, 
os quais, após as aulas, foram mais bem elaborados. Pelas pergun-
tas formuladas, os alunos buscaram extrapolar os conhecimentos 
para além da sala de aula, exprimindo opiniões, enriquecendo o 
conteúdo com exemplos da vida prática e procurando incorporar 
os conhecimentos adquiridos no colégio ao cotidiano.

• Capacidade de aplicação prática do conhecimento: esta terceira e 
última categoria possibilitou a análise da ocorrência, ou não, da 
apropriação do conhecimento por parte do aluno e se foi capaz 
de aplicá-lo em situações reais do seu cotidiano.

Embora os instrumentos de análise tenham sido elaborados a priori, 
para que houvesse melhor compreensão do tema em questão e do processo 
de aplicação dos 3MP, essas três categorias foram construídas a posteriori, a 
partir da análise dos relatos de experiências feitos pelos alunos e dos demais 
instrumentos utilizados na pesquisa (perguntas orais e questionários). 

Análise e avaliação das categorias

Visando descrever e facilitar o entendimento do processo de apren-
dizagem pelos alunos, as categorias foram analisadas separadamente em re-
lação aos 3MP. No Quadro 6, consta a apresentação da primeira categoria.

Quadro 6. Conhecimentos prévios e o despertar da curiosidade.
Subcategoria: Conceitos do Programa 5S de qualidade, sua necessidade, forma de im-
plantação e como colocá-lo em prática.

Unidade de 
registro

Excertos das falas dos alunos

O que é? [...] modo de organização de setores e também de sua própria casa (A1).
[...] entendo de modo superficial e pouco detalhado (A2).
[...] Programa que serve para evitar desperdícios e organizar (A3, A8, A13).
Não sei (A4, A6).
[...] nunca ouvi falar (A5, A7, A9, A10, A11, A12). 

Deve haver nas 
empresas? Por 
quê?

[...] deve melhorar o ambiente de trabalho (A1). 
Sim, irá auxiliar a empresa a ter melhores resultados [...] (A2, A5).
[...] deixa a empresa mais organizada (A3, A8, A13).
Não sei (A4, A6, A7, A9, A10, A11, A12).
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Como pode ser 
implantado?

[...] não conheço, acho que aos poucos, de maneira gradual (A1, A2).
[...] os colaboradores devem ser treinados (A3).
Não sei (A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12).
[...] pelo presidente [...] (A13).

Como se pratica? Mantendo o ambiente limpo e organizado (A1).
[...] após o uso deve-se deixar o ambiente como estava (A2).
[...] cada um deve zelar pela limpeza [...] (A3, A7, A12).
[...] ninguém vive na bagunça ou sujeira (A4).
[...] manter o quarto, o guarda-roupa organizado [...] (A5).
Não sei (A6, A8, A9, A10, A11, A13).

Quais benefícios? Facilidade de organização [...] planejamento [...] segurança [...] eficiência (A1, A2, 
A3). 
Melhorando a empresa (A4).
Não sei (A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12).

Você pratica? Sim  (A2, A7, A13).
Em algumas coisas  (A1, A3).
Não sei  (A4, A6, A9, A11, A12).
Não  (A5, A10).

Síntese É notório que quase todos os alunos não conheciam o termo 5S, e so-
mente alguns tinham uma pequena noção.

Subcategoria: O despertar da curiosidade
Questionamentos 
feitos pelos alunos

De que forma o Programa 5S pode levar uma empresa a ter lucro? (A1).
Como fazer para que todos os funcionários façam o 5S? (A3).
Por que não existe o 5S aqui na escola? (A5).
Professora, como se faz para começar a ter o 5S em uma empresa pequena? (A3). 
Por que o Programa 5S ajuda outros programas de qualidade? (A7).
O Programa 5S parece que dá muito trabalho e também parece que fica caro. Será que 
isso compensa? (A1).

Síntese As questões apresentadas pelos alunos demonstraram seu interesse pela 
aprendizagem, passando de uma mera curiosidade ingênua proveniente 
do senso comum para a curiosidade epistemológica, ligada aos conheci-
mentos científicos, permitindo-lhes uma maior criticidade em relação ao 
mundo à sua volta. 
Os alunos expressam sua curiosidade quanto à forma, ao modo de execu-
ção, de implantação e manutenção do 5S, mesmo não tendo embasamen-
to científico para identificar as estruturas e os termos corretos. 

Fonte: elaborado pelos autores.

O texto inicial “Relatório de implantação do Programa 5S”, de 
autoria de Câmara Junior (2012), foi lido em sala com os alunos e, a 
partir de diferentes comentários, todos foram conduzidos à reflexão 
para despertar sua familiaridade com o tema, assim como instigar sua 
curiosidade. Porém, observa-se que esse texto, por apresentar alguns ter-
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mos técnicos e utilizar uma linguagem mais clássica, não despertou tanto 
interesse quanto era previsto, pois foram poucas as manifestações dos 
alunos durante a leitura. 

Porém, na exibição da primeira parte do vídeo “Limpeza, organi-
zação, segurança com o 5s – qualidade e produtividade”, na qual foram 
apresentadas as dificuldades enfrentadas pelas empresas com falta de or-
ganização, houve pertinência para que questões sobre a necessidade e for-
ma de implantação do Programa fossem levantadas. 

Em relação à categoria “conhecimentos prévios e o despertar da 
curiosidade”, as imagens do vídeo ajudaram a resgatar conhecimentos 
relativos ao 5S, mesmo que oriundos do senso comum. Ao observarem 
imagens de uma empresa na qual ocorrem falhas, como desperdícios e 
custos altos de produção, características da não existência do Programa 5S 
de qualidade, os alunos compreenderam que os cinco sensos sugeridos são 
realmente necessários na busca da maior eficiência e alcance dos objetivos 
de qualquer empresa.

Esse estímulo ao diálogo instiga os alunos a participar mais das aulas, 
deixando-os mais “à vontade” para discutir e perguntar sobre o conteúdo. 
A atitude mais dialógica da professora foi percebida pela maioria dos alunos 
como mais proveitosa do que a expositiva, tradicionalmente praticada nesse 
colégio. Assim, um dos alunos verbalizou: “Gostei bastante dessa forma de dar 
aula, professora. Aliás, a turma toda gostou. E acho que a gente aprendeu bem mais 
assim praticando do que só escrevendo” (A8).

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), o ponto alto da 
problematização é fazer com que o aluno perceba a necessidade de ad-
quirir conhecimentos que ainda não possui a fim de resolver os proble-
mas propostos. 

As falas dos alunos ao término da aula mostraram ser interessante 
aprender conteúdos que envolvem o seu cotidiano, o que desperta ex-
pectativas quanto ao estudo de Administração. Nesse caso, considera-se 
bem-sucedida a expectativa do estudo do tema em questão, conforme 
apresenta a segunda categoria (Quadro 7).

Ao analisar as respostas dos alunos às questões elaboradas pela 
professora após a organização dos conhecimentos, pôde-se constatar que 
houve grande transformação na forma de pensar e de se expressar sobre o 
tema tratado, uma demonstração de que os alunos conseguiram assimilar 
os conteúdos ministrados. 
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Quadro 7. Do senso comum ao conhecimento científico. 
Subcategoria: Conceitos de Programa 5S de qualidade, sua necessidade, forma de im-
plantação e como colocar em prática.
Unidade de registro Excertos das falas dos alunos

O que é? [...] Método de organização japonesa, que segue os seguintes valores: Seiri (uti-
lização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), Shitsuke (disciplina), Seiketsu 
(higiene) [...] (A1).
[...] é um Programa de gestão da qualidade que visa aperfeiçoar aspectos como: 
organização, limpeza e padronização (A2 A4, A10, A11).
[...] nos ajuda a criar a cultura da disciplina [...] melhorias reduzindo desperdícios 
de recursos e esforços para aumentar a eficiência operacional (A3).

Deve haver nas em-
presas? 

Por quê?

Sim (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13).
[...] objetivando qualidade, produtividade, crescimento e resultados satisfatórios 
(A2).
[...] para ordenar, limpar, conservar o mesmo jogar fora ou reciclar recursos (A3, 
A7).
[...] um desenvolvimento melhor e mais produtividade [...] (A4, A5, A6, A9, 
A10, A12).
[...] organizar e economizar e reduzir gastos desnecessários (A8). 
[...] com simples ideias podem trazer grandes benefícios para a empresa (A11).

Como pode ser im-
plantado?

Aos poucos, pois há grande resistência por parte de algumas pessoas, apego mate-
rial e outros fatores (A1).
[...] com um plano estratégico (A3).
[...] O colaborador precisa estudar para internalizar o conceito (A7, A8). 
[...] fiscalização rígida (A5). 
[...] fazer por etapas, oferecer cursos (A11, A12, A6, A9, A10).
[...] Através dos donos da empresa e dos diretores (A13).

Como se pratica? [...] Mantendo o ambiente limpo e organizado [...] (A1, A2, A4, A6).
[...] Cada um fazendo a sua parte, mantendo seu espaço organizado e acessível 
para encontrar o que procura (A3, A5, A9, A10).
[...] identificar fontes de sujeira e as respectivas causas para poder bloqueá-las 
(A7).
[...] eliminar a sujeira, descartar objetos que estão em excesso ou desnecessários 
(A11, A12, A13).

Quais 
benefícios?

[...] Qualidade em seus serviços e produtos, agregar valor, evolução e crescimento 
nas relações humanas. [...] mudança de atitudes e hábitos, [...] pensamento 
coletivo dentro da organização, melhoria do ambiente de trabalho físico, lógico e 
mental (A1, A2, A3).
Profissionais satisfeitos, [...] melhor atendimento ao cliente [...] (A4, A5). 
[...] economia (A8).
[...] segurança no desenvolvimento das atividades; menos falhas humanas durante o 
trabalho (A9, A10).
[...] aumento da confiança da equipe (A11).
[...] prevenção de acidente redução de custos eliminação de desperdícios (A12, 
A13).
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Você pratica? De que 
forma?

Sim (A1, A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13).
[...] com organização [...] de forma conjunta [...] (A1, A2, A5, A6, A7, A9, A13).
[...] descartando o que não é mais necessário (A3, A4).
[...] tento manter higiene e organização (A8, A11).
[...] mantendo tudo organizado [...] disciplina nas minhas coisas e na vida 
também (A10).
[...] fazendo o senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina (A12).

Síntese Nota-se que todos os alunos conseguiram expressar os conceitos de 
Programa 5S de qualidade, sua necessidade e forma de implantação, 
assim como demonstraram conhecer como colocar em prática tais 
conceitos. Dessa forma, pode-se constatar que houve uma mudança 
do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico.

Fonte: elaborado pelos autores.

No Quadro 8, apresenta-se a terceira categoria proveniente da aná-
lise de conteúdo das falas dos alunos. 

Quadro 8. Capacidade de aplicação prática do conhecimento (CAPC). 
Subcategoria: Capacidade de análise, identificação das dificuldades e visualização dos 
resultados.
Unidade de 
registro

Excertos das falas dos alunos

Dificuldades 
encontradas

A grande resistência pelo apego a certos bens foi o principal empecilho. Ninguém quer descartar 
quase que nada. Nota-se também grande disparidade da autoridade, ou seja, não se consegue 
saber com clareza quem coordena “manda” em quem. Isso causou grande dificuldade na aplica-
ção do 5S. Resultados ainda que sejam poucos, pois a aplicação ainda está em andamento, são 
notórios, principalmente no que diz respeito a modos de uso e identificação de objetos (EQ1).

Síntese É notório que os alunos entenderam que o comportamento dos funcionários precisa 
sofrer modificações no sentido de adaptar-se às melhores condições de trabalho, e 
isso implica também na conscientização e no desapego aos documentos e materiais 
que são de uso comum do estabelecimento de ensino, mas que alguns tratam como 
se fossem seus pertences particulares.

Subcategoria: Capacidade de sistematização do conhecimento.
Sistemati-
zação do 
conheci-
mento

[...] foi interessante ao fazermos a pesquisa e na elaboração do Programa 5S no interior da 
biblioteca. Podemos observar a deficiência e a ausência de cartazes e etiquetas informativas e 
também por parte de funcionários e usuários o desconhecimento do referido Programa. Quanto 
aos resultados alcançados, pode-se afirmar que, na biblioteca, os livros e demais artigos em sua 
totalidade encontram-se com a devida etiqueta e separados por títulos ou ordem alfabética. Con-
clui-se, portanto, uma satisfação ótima na aplicação prática, desde o acolhimento da funcionária 
na resolução de dúvidas e no complemento do conteúdo teórico dado em sala de aula juntamente 
com a pesquisa prática (EQ2).
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Síntese Foi evidente que os próprios alunos sistematizaram o conhecimento adquirido e 
substituíram a linguagem comum pelos termos científicos aprendidos. Suas falas 
denotam que conseguiram entender quais são e de que forma devem ser aplicados 
os cinco sensos do Programa 5S e a função de cada um deles para o alcance dos 
objetivos de uma organização.

Subcategoria: Capacidade de levantar hipóteses e propor mudanças.
Levanta-
mento de 

hipóteses e 
propostas

[...] Fizemos um levantamento dentro da sala de aula buscando uma possível necessidade de 
organização. [...] então pensamos que seria útil um manual de instrução do datashow, pois 
alguns professores tinham dificuldade de utilização do equipamento, podendo danificá-lo. [...] 
montamos um manual de uso do datashow. Fizemos a digitação, a impressão e o recorte neste 
papel para colocarmos junto ao equipamento. Assim no momento de utilização o indivíduo 
seguirá o manual e conseguirá fazer o uso correto do equipamento (EQ3).

Síntese Novamente evidencia-se que os alunos entenderam a interação necessária entre 
o conceito teórico e sua aplicação prática. Entenderam que o 5S não surge com 
o simples ato de identificar cada objeto, mas sim com a mudança de hábitos e 
conscientização de todos os participantes. Tanto que conseguem levantar hipó-
teses a respeito desse ponto.

Fonte: elaborado pelos autores.

A análise dos relatos de experiência feitos em equipe pelos alunos 
mostrou que eles obtiveram as competências necessárias para identificar 
problemas relacionados à falta de qualidade na prestação de serviços, bem 
como a análise das necessidades e proposição de ações de melhoria rela-
cionadas ao Programa 5S.

Os alunos também perceberam que o 5S enquanto estratégia de de-
senvolvimento adquirida pelas organizações – sejam públicas, sejam priva-
das, com ou sem fins lucrativos –, para conseguir alcançar maior agilidade, 
rentabilidade e lucratividade, é totalmente viável e possível de ser imple-
mentado e mantido. Basta que todos os funcionários sejam devidamen-
te conscientizados e treinados para se tornarem ferramentas vantajosas 
para a organização em termos de economia pela redução de desperdícios  
(CÂMARA JÚNIOR, 2012).

Segundo Paulo Freire (2016), a educação é libertadora e faz com que 
os alunos percebam que o mundo pode ser interpretado e transformado 
por qualquer indivíduo. Todos participam do processo de mudança e devem 
olhar de forma crítica o conhecimento produzido e a realidade ao redor, 
para que haja melhor compreensão da sociedade. Tais interações e atitudes 
libertadoras podem ser observadas em alguns momentos das aulas e nas 
falas dos alunos.
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Considerações finais 

Neste estudo, a partir da questão norteadora “Qual é a contribuição 
dos 3MP para o ensino de Administração da Produção em um Curso Téc-
nico de Administração?”, obteve-se indícios de que a abordagem temática 
aliada aos 3MP permite maior empenho e participação dos alunos nas 
aulas. Isso provavelmente se deva também ao fato de haver identificação 
entre o aluno e a temática proposta.

Com o conhecimento acerca do tema, os alunos mostraram vontade 
de aprender mais sobre o assunto em questão. Foi possível depreender en-
tão que a estratégia dos 3MP possibilita a reestruturação do conhecimento 
dos alunos, partindo do conhecimento de senso comum para estruturar-se 
em conhecimento mais elaborado. Isso possibilitou que extrapolassem o 
que aprenderam para além da sala de aula, exprimindo opiniões, enrique-
cendo o tema com exemplos da vida prática e procurando incorporar ao 
cotidiano os conhecimentos adquiridos na escola.

Para tanto, em todos os momentos, foi fundamental a postura dialó-
gica da professora, deixando os alunos livres para apresentarem suas ideias 
e, assim, participarem mais ativamente das aulas. A maioria não teve receio 
de se manifestar, o que normalmente não acontece em aulas tradicionais. 
Isso contribuiu para um bom desenvolvimento das aulas. As perguntas 
dos alunos, bem como as respostas aos seus questionamentos, revelaram 
que a postura dialógica do professor chamou bastante atenção e foi dife-
renciada da educação bancária ainda muito presente na sala de aula. 

Diante da análise das aulas, da fala dos alunos e das respostas dos 
questionários, pode-se considerar que os 3MP se apresentaram como uma 
importante proposta didático-pedagógica de ensino para trabalhar com 
alunos de Curso Técnico em Administração. Ao ser considerado seu co-
nhecimento anterior, o aluno sente-se mais motivado a participar da aula 
e dar suas contribuições, seja apresentando suas impressões, seja relatando 
experiências vividas relacionadas ao assunto em pauta. 

O entendimento do Programa 5S de qualidade, de como implantá-
-lo e do que fazer para mudar a postura individual em prol da melhoria 
contínua da organização foi sendo mais bem sistematizado e demonstrado 
à medida que as atividades se desenvolveram, culminando com respostas 
mais completas e elaboradas aos questionários e com a aplicação prática 
do conteúdo estudado.
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Vale ressaltar que os alunos do Curso Técnico de Administração nor-
malmente não são muito participativos durante as aulas, com raras exceções, 
por timidez, por medo de expor suas ideias ou por outro motivo. No entanto, 
superando tais expectativas, participaram ativamente de todos os momentos 
propostos, permitindo maior aproximação de seus universos culturais. 

Ao promover o interesse em relacionar a ciência com as aplicações 
tecnológicas das áreas sociais e os fenômenos da vida cotidiana, pareceu 
propício estabelecer a compreensão da natureza da ciência e do trabalho 
de caráter educativo, político, cultural, ambiental, econômico e filosófico. 
Isso possivelmente desencadeie melhoria da formação de profissionais, 
que possam ser mais competentes, críticos, reflexivos, éticos e conscientes, 
capazes de intervir de maneira responsável na sociedade em que vivem, 
articulando orientação e execução de trabalhos de melhor qualidade na 
área de Administração e promovendo a transformação no seu campo de 
trabalho, na sua comunidade e na sociedade na qual estão inseridos.
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