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Resumo: Este artigo apresenta uma análise sobre o tema segurança e saúde em instituições 

de ensino, com estudos de casos realizados em dois ambientes diferentes: em laboratórios de 

ensino do curso de engenharia elétrica e em uma escola pública de ensino fundamental. 

Essas atividades fizeram parte de um projeto de extensão, incluindo os estudantes do curso 

de engenharia, que visa contribuir com a formação de profissionais colaborativos e com a 

aprendizagem ativa, além da sala de aula. Os resultados foram significativos e 

proporcionaram medidas de controle e sistemas preventivos relacionados a essa importante 

área de segurança e saúde no trabalho.  

 

Palavras-chave: Segurança na escola, Medidas de controle, Sistemas preventivos. 

1. INTRODUÇÃO 
 Este trabalho tem como justificativa a necessidade de estudar melhorias nas condições 

de diversos ambientes de trabalho por meio de: medidas de controle; sistemas preventivos; e 

ações em relação à conscientização da importância da segurança e da saúde.  

 Nesse sentido, este artigo apresenta uma análise sobre o tema segurança e saúde em 

instituições de ensino, com estudos de casos realizados em dois ambientes diferentes: em 

laboratórios de ensino do curso de engenharia elétrica e em uma escola pública de ensino 

fundamental. Essas atividades fizeram parte de um projeto de extensão, incluindo os 

estudantes do curso de engenharia, visando contribuir com a formação de profissionais 

colaborativos e com a aprendizagem ativa, além da sala de aula. 

 O ambiente de trabalho deve ser seguro e salutar para proporcionar resultados 

satisfatórios daquilo que se produz e para a saúde daqueles que ali trabalham. Os laboratórios 

universitários são ambientes de trabalho particulares em função de seus objetivos, que são 

voltados para o ensino, pesquisa e extensão. Nesses ambientes laboratoriais estão presentes 

máquinas, equipamentos e produtos químicos, entre outros, considerados fatores de risco em 

potencial, que podem causar variados tipos de acidentes (RANGEL et al, 2014). Devido à 

presença desses fatores de risco, a segurança nas aulas práticas nesses laboratórios representa 

elemento essencial no ensino para que os discentes executem suas atividades acadêmicas, com 

qualidade e produtividade. Acredita-se ser pequena a consciência sobre esse assunto. Assim, a 

abordagem da segurança sob os aspectos das leis, normas e procedimentos, na forma de 



 

 

material educativo de divulgação, pode contribuir para conscientização dos discentes em 

relação à prática preventiva (RANGEL et al, 2014). 

 A importância desse tema é abordada na disciplina Engenharia de Segurança que 

consta no currículo do curso de engenharia elétrica da Escola de Engenharia Elétrica, 

Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás (RIBEIRO et al, 2008), 

destacando os requisitos das normas técnicas e de segurança. Por isso, um dos estudos de caso 

refere-se aos laboratórios de ensino desse curso. 

 O outro estudo de caso foi realizado numa escola pública de ensino fundamental, da 

cidade de Goiânia (GO), visando contribuir para a conscientização dos estudantes acerca da 

segurança e saúde na escola, além de propiciar a implantação da Lei Federal nº 12.645 de 16 

de maio de 2012 (BRASIL, 2012). Essa lei instituiu o dia dez (10) de Outubro como o Dia 

Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. Ou seja, o governo federal estabeleceu um dia a 

ser dedicado ao tratamento dessa temática no ambiente de ensino, sendo que, 

tradicionalmente, as expressões segurança e saúde são empregadas em conjunto para designar 

uma problemática associada ao mundo do trabalho, com pouca inserção na realidade escolar. 

 Este artigo está dividido em cinco seções. A Seção 1 apresenta alguns conceitos 

básicos sobre o tema. A Seção 2 traz uma revisão bibliográfica à luz da legislação no âmbito 

da segurança e saúde tanto no Brasil como na Europa.  A metodologia de trabalho está 

contemplada na Seção 3, com os procedimentos, estratégias, ações e a identificação dos 

ambientes, casos de estudo. A Seção 4 apresenta os resultados. A partir dos resultados 

encontrados, algumas sugestões para melhoria da segurança e saúde no ambiente escolar são 

apresentadas na Seção 5, ou seja, em considerações finais deste trabalho. 

2. SEGURANÇA E SAÚDE   
 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do MEC (2001) para os Cursos de 

Graduação em Engenharia, instituída pela Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, 

define, em seu Art. 5º, parágrafo 2º, que “nos conteúdos de Física, Química e Informática, é 

obrigatória a existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão 

ser previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensividades compatíveis 

com a modalidade pleiteada” (RANGEL et al, 2014). Com isso, torna-se importante a 

preocupação com a segurança e a saúde na implementação de atividades de laboratório em 

instituições de ensino. 

 A partir das contribuições teóricas, das leis e normas, é interessante abordar a questão 

da segurança e contextualizar sua importância nas práticas realizadas em laboratórios 

utilizados no ensino de engenharia. 

 De um modo geral, a variedade e o grau de riscos nos laboratórios existem devido à 

presença de diversas substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, bem como pelo uso de 

máquinas, ferramentas e aparelhos que representam perigo em potencial. Por isso merecem 

cuidados especiais (RANGEL et al, 2014). 

 No Brasil, as normas regulamentadoras, relativas à segurança e medicina do trabalho, 

são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Atualmente, são trinta e seis normas regulamentadoras publicadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, referentes à segurança e à saúde no Trabalho (BRASIL, 2015).  

 Na legislação europeia, os trabalhadores são protegidos pela Diretriz 98/391/EEC 

(EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, 2015).  O princípio 

básico dessa Diretriz é a prevenção de riscos, a qual requer uma avaliação de riscos pelos 

empregadores e impõe uma obrigação geral para que empregadores garantam a saúde e 



 

 

segurança do trabalho para todos os empregados. A Diretriz é reforçada por Diretrizes 

Individuais que cobrem as necessidades de saúde e segurança dos trabalhadores. Há uma 

hierarquia de medidas de controle para serem aplicadas se a avaliação de riscos revela riscos, 

baseada em: 

a) eliminação dos perigos através da mudança no processo ou produto está no topo da 

hierarquia; 

b) se a eliminação não é possível, então substâncias ou processos perigosos devem ser 

substituídos por outros, sem perigo ou menos perigosos; 

c) onde não há medidas de prevenção de riscos para trabalhadores devem ser 

implementadas medidas de controle para remover ou reduzir os riscos à saúde dos 

empregados; e 

d) a prevenção consiste também no uso correto de Equipamentos de Proteção 

Individual -  EPI’s e Treinamentos de Emergência. 

 

 No caso da Universidade de Sydney (UNIVERSITY OF SYDNEY, 2014), todas as 

ações de segurança e saúde no trabalho são baseadas num plano de gestão pautado de forma 

geral em cinco princípios fundamentais enumerados a seguir: 

a) liderança ativa e visível; 

b) responsabilidade; 

c) abordagem baseada no risco; 

d) soluções simples e práticas; e 

e) consistência. 

 Dessa forma, levando em consideração esses princípios, obtém-se uma universidade 

engajada a construir um ambiente mais seguro e saudável.     

 

2.1 Segurança e saúde nas escolas 
 A Lei Federal nº 12.645, de 16 de maio de 2012, instituiu 10 de Outubro como o Dia 

Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas, ou seja, estabeleceu um dia a ser dedicado ao 

tratamento dessa temática no ambiente escolar (BRASIL, 2012). Tradicionalmente, as 

expressões segurança e saúde vêm sendo empregadas em conjunto para designar uma 

problemática associada ao mundo do trabalho, com pouca inserção na realidade escolar. Cada 

vez mais, no entanto, percebe-se que o desafio de promover a segurança e a saúde dos 

trabalhadores precisa ganhar novas dimensões e ser estendido a outros agentes, uma vez que 

as ações convencionais não estão conseguindo promover suficientemente a saúde e a 

segurança dos trabalhadores (disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/dia-10-de-

outubro/dia-nacional-de-seg-e-saude-nas-escolas. Acesso: 04/05/2015). 

 A Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho – 

FUNDACENTRO, analisa o atual modelo de proteção ao trabalhador, aferindo que este se 

baseia, sobretudo, em estudos, regulamentações, fiscalização, multas e indenizações, um 

conjunto de ações que não tem sido capaz de resolver o problema da alta incidência dos 

acidentes de trabalho (disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/dia-10-de-outubro/dia-

nacional-de-seg-e-saude-nas-escolas. Acesso: 04/05/2015). 

 Segundo dados da Previdência Social (AEPS, 2013), o número de acidentes de 

trabalho registrados no Brasil aumentou de 709.474 casos em 2010 para 711.164 em 2011. Na 

composição desses números há um enorme contingente de óbitos (2.884 registrados em 2011) 

e aumento na incidência de casos envolvendo pessoas de até 19 anos (passou de 22.971 em 

2010 para 23.850 em 2011, aproximadamente 66 casos por dia). Esses dados, por si só, 

mostram o quanto é importante que a problemática da segurança e saúde do trabalhador não 



 

 

se restrinja ao mundo do trabalho, mas passe a ser incorporada o mais cedo possível no 

cotidiano dos nossos alunos. 

 Assim, o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas escolas foi instituído justamente para 

promover essa aproximação entre a escola e o mundo da segurança e saúde do trabalhador. 

Seu surgimento resultou de um ato de cidadania que partiu de um profissional da área, um 

técnico de segurança do trabalho que passou a desenvolver voluntariamente ações educativas 

de cunho preventivo em escolas do Rio de Janeiro. Com base nessa experiência, ele elaborou 

e encaminhou ao Senado o projeto de lei que resultou na instituição de um dia dedicado à 

segurança e à saúde nas escolas (disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/dia-10-de-

outubro/dia-nacional-de-seg-e-saude-nas-escolas. Acesso: 04/05/2015). 

3. METODOLOGIA EMPREGADA 
 A metodologia empregada neste trabalho baseou-se nos seguintes procedimentos, 

estratégias e ações: 

a) análise das prioridades de ações e de locais de ambientes de trabalho; 

b) coleta de dados em campo; 

c) desenvolvimento de medidas de controle e sistemas preventivos na área de 

engenharia de segurança e saúde do trabalho; 

d) implementação e orientação das ações estratégicas; e 

e) análise dos resultados e proposição de melhorias. 

 

3.1 Laboratórios de ensino - estudo de caso 1 
 Dentre os laboratórios de ensino e pesquisa do curso de engenharia elétrica da Escola 

de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás 

(EMC/UFG) foram realizadas avaliações em nove laboratórios. A análise de cada ambiente de 

trabalho resultou na elaboração do mapa de risco, considerando os cinco tipos de riscos: 

físico, químico, biológico, ergonômicos e de acidentes. 

 

3.2 Escola pública de ensino fundamental – estudo de caso 2 
 A escola pública onde desenvolveu-se as atividades de extensão ministra o Ensino 

Fundamental (5º, 6º, 7º, 8º, e 9º ano) e possui aproximadamente 285 estudantes de 9 a 15 anos 

de idade, distribuídos em 9 salas de aula.  Nessa escola pública, foi realizado um conjunto de 

ações, incluindo: uma visita inicial para apresentação da proposta de trabalho e solicitação de 

apoio dos gestores e educadores, um momento em cada sala de aula com os estudantes para 

sensibilização sobre o tema, um concurso de cartazes sobre segurança no ambiente escolar, 

com entrega de prêmios para os quatro melhores trabalhos apresentados pelos estudantes do 

ensino fundamental, e a apresentação de uma palestra no auditório sobre o tema. 

4. RESULTADOS 
 A inspeção dos ambientes de ensino, tanto dos laboratórios de engenharia como das 

salas de aula e pátio de uma escola de ensino fundamental, evidenciou a necessidade de ações 

para a promoção da segurança e saúde nesses ambientes. No caso dos laboratórios, onde 

existem agentes de riscos como a eletricidade, materiais corrosivos, mobiliário inadequado, 

dentre outros, identificou-se a má sinalização e localização dos extintores de incêndio, além 

da falta de orientação de como proceder em caso de acidente. Na escola de ensino 

fundamental existem agentes de risco físico, como escadas sem corrimão, desníveis sem 

parapeito, falta de sinalização dos extintores de incêndio e falta de orientação sobre como 

proceder em caso de acidente. 



 

 

 Assim, após a inspeção e o levantamento dos agentes de risco de cada ambiente, 

passou-se ao desenvolvimento dos sistemas preventivos adequados às atividades de cada 

local, visando maior conscientização em relação ao tema.  

 Os sistemas preventivos desenvolvidos para os laboratórios de ensino foram:  

 a) implementação da sinalização mais completa e informativa sobre segurança;  

 b) adequação da proteção para combate de incêndio;  

 c) realização das avaliações ocupacionais com a elaboração dos mapas de riscos para 

 cada ambiente; e 

 d) orientação de como proceder em caso de emergência. 

 A Figura 1 apresenta um exemplo do mapa de risco elaborado, identificando os tipos, 

os agentes causadores e a intensidade dos riscos presentes no local. 
   

Figura 1 – Exemplo do mapa de risco elaborado para os laboratórios de ensino. 

 
 

 Como uma ação efetiva e simples de prevenção e de conscientização, recomenda-se a 

prática de treinamentos de primeiros socorros nas instituições de ensino. Os primeiros 

socorros, ou socorro básico de urgência, são as medidas iniciais e imediatas dedicadas à 

vítima, fora do ambiente hospitalar, executadas por qualquer pessoa, treinada, para garantir a 

vida, proporcionar bem-estar e evitar agravamento das lesões existentes. Esse atendimento 

inicial tem consequências significativas na saúde e na vida do acidentado e, por isso, o 

conhecimento adequado e eficiente torna-se fundamental. 

 Em relação às avaliações ocupacionais, a Figura 2 apresenta exemplos de melhorias 

implementadas nos laboratórios de ensino, em relação a diversos fatores, como: sinalização, 

proteção para combate a incêndios, monitoramento de acesso com câmeras, entre outros. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 – Exemplos de melhorias em relação à segurança e saúde: a) acesso; b) laboratório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                       (b) 
 

 Além dos sistemas preventivos o estudo identificou a necessidade de medidas de 

controle, que no caso dos laboratórios de ensino resultou na implementação do 

monitoramento de acesso com câmeras. 

 No que diz respeito à segurança e saúde na escola pública de ensino fundamental, após 

a inspeção e o levantamento dos agentes de risco de cada ambiente, passou-se a elaboração de 

um relatório com orientações acerca da necessidade de sinalização, proteção para combate de 

incêndio, substituição de degraus por rampas, instalação de corrimão e em alguns casos de 

peitoril, dentre outros.   

 Em relação à conscientização das crianças e jovens sobre o tema, ela se deu nas salas 

de aula durante a sensibilização e divulgação do concurso de cartazes, na colaboração dos 

professores e orientação sobre o assunto, na confecção dos cartazes pelos estudantes e na 

participação dos estudantes na palestra. 

 A palestra sobre a Lei 12.645 (BRASIL, 2012), com o título “Dia Nacional da 

Segurança e de Saúde nas Escolas”, foi realizada no dia 10 de outubro, acompanhada da 

entrega dos prêmios para os cartazes escolhidos, para um público de cento e sessenta pessoas 

aproximadamente, incluindo professores, coordenadores pedagógicos e estudantes do ensino 

fundamental. 

 A Figura 3 ilustra a atividade realizada na escola pública de ensino fundamental, os 

seis conjuntos (kits) e diversos materiais de divulgação e escolares, adquiridos na Campanha 

de Doação realizada no projeto de extensão (UFG, 2015). Quatro kits foram entregues para os 

cartazes escolhidos e, os demais, junto com os materiais escolares avulsos, foram sorteados 

entre os estudantes, num total de vinte sorteios.  

 

 

 

 

 
 



 

 

  

Figura 3 –  Atividades no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas: a) palestra; e b) divulgação 

e premiação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

 

 Sobre os quatro cartazes escolhidos na premiação (do estudo de caso na escola 

pública, ensino fundamental), cabe ressaltar as seguintes observações, nas posições de: 

a) 1º Lugar (aluno do 5º ano): elaborou um cartaz com informações que contém uma 

avaliação dos principais riscos de acidentes existentes na escola. Ele identificou os 

riscos existentes de uma forma simples, mas bem clara, direta e colorida, visando a 

conscientização e a prevenção de acidentes no ambiente escolar atual; 

b) 2º Lugar (aluna do 7º ano): identificou um risco comum existente na escola e 

apresentou uma proposta para a sua eliminação, por meio de um texto claro e um 

desenho bem elaborado; 

c) 3º Lugar (aluno do 8º ano): ilustrou um tipo de acidente importante (com eletricidade e 

choque elétrico, que causam graves consequências), relacionado a uma prática comum 

na escola, que é a utilização de tomadas para uso de aparelhos eletrônicos (como 

celular); e 

d) 4º Lugar (aluno do 5º Ano): mostrou duas cenas diferentes, antes e depois da 

conscientização sobre a segurança e saúde na escola. Incluindo a seguinte frase 

abrangente e motivadora: “Vamos fazer do nosso Brasil, um país melhor na 

segurança”.   

 

 Diante dos resultados apresentados, constata-se que o objetivo foi atingido com 

sucesso, contribuindo e auxiliando a escola pública de ensino fundamental na implantação da 

Lei Federal de nº 12.645, que instituiu o dia 10 de Outubro como o Dia Nacional da 

Segurança e de Saúde nas Escolas (BRASIL, 2012), abordando este importante tema no 

ambiente escolar. Proporcionando assim, de um modo geral, nos dois estudos de casos, um 

maior comprometimento e uma interação significativa entre os professores, os alunos e os 

técnicos administrativos das instituições, em relação à segurança e à saúde do trabalho, 

valorizando a responsabilidade solidária. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os estudantes dos cursos de engenharia tiveram a oportunidade de colocar em prática 

as atividades relacionadas à engenharia de segurança, além das reflexões mediante a 



 

 

sociedade (responsabilidade social), e a formação humanística, crítica e reflexiva acerca dos 

aspectos técnicos, sociais e econômicos. Assim, os resultados deste trabalho foram atingidos 

com sucesso, evidenciando a importância do tema segurança e saúde em instituições de 

ensino. Complementando, posteriormente, será elaborado um documento de encaminhamento 

desta análise (com o estudo de caso na escola pública de ensino fundamental) para a secretaria 

municipal da cidade, visando destacar a importância desta temática nas escolas e propondo 

estratégias na área da educação, por meio de conscientização e de medidas de prevenção. 

 Com a prevenção e as medidas de controle dos riscos nas instituições de ensino, tem-

se menor índice de acidentes e futuros trabalhadores mais conscientes. Daí surge a 

importância desse tema, proporcionando a aprendizagem ativa, a formação de cidadãos e 

profissionais atuantes e colaborativos no mercado competitivo, destacando também a 

relevância das implementações dessa Lei sobre o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 

Escolas e de um sistema de gestão de segurança e saúde no ambiente de trabalho. 
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"HEALTH AND SAFETY" IN EDUCATION INSTITUTIONS - CASE 

STUDIES 

 

Abstract: This paper presents an analysis on the subject of safety and health at educational 

institutions, with case studies in two different environments: in teaching laboratories of 

Electrical Engineering course, and in a public elementary school. These activities were part 

of an extension project, including undergraduate students of Engineering, aiming to 

contribute to the formation of collaborative professional and active learning beyond the 

classroom. The results were significant and provided control measures and preventive 

systems related to this important area of security and health at work. 
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systems. 
 


