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RESUMO 

Todos os anos são registrados diversos casos de incêndios em edificações públicas no Brasil, 

muitas destas ocorrências são registradas em instituições de ensino públicas, causando 

diversos acidentes, mortes e danos materiais. Este trabalho tem como tema a Educação e a 

Gestão da Segurança Contra Incêndio, foi realizado em uma instituição federal de ensino e 

apresenta como problema a questão da conscientização da comunidade do campus para a 

implantação de uma cultura de segurança, que possa gerir de forma eficiente a segurança 

contra incêndio, partindo da hipótese de que é possível um plano de gestão que considere um 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e incentive a conscientização da comunidade, 

por meio de medidas educativas e culturais, visando a prevenção com base nas informações 

apresentadas na legislação vigente. O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver o processo 

de conscientização e de implementação de um sistema de segurança contra incêndios no 

campus, baseado na implantação da cultura de segurança e na legislação vigente, os objetivos 

específicos são: identificar e descrever as principais falhas do sistema de segurança contra 

incêndio na instituição desta pesquisa, analisar como tais falhas interferem na gestão do 

sistema contra incêndios do campus e apontar interferências necessárias da administração 

sobre a conscientização e a gestão do sistema de segurança contra incêndio. Na pesquisa 

foram avaliados, como amostragem, os ambientes audiovisuais e seus acessos, os sujeitos da 

pesquisa foram servidores da instituição e alunos. A metodologia adotada neste trabalho foi 

uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método de um estudo de caso, realizado na 

instituição, por meio de coleta de dados, combinando o uso de técnicas de observação 

participante e entrevistas pessoais, nas quais os instrumentos de coleta foram os roteiros de 

entrevistas e o grupo focal, que serviram à análise dos resultados. O referencial teórico crítico 

é a Teoria Crítica, por meio dos autores Horkheimer e Adorno para o embasamento teórico 

dos conceitos de cultura e conscientização. Finalizando, a investigação recomendou uma 

proposta de intervenção na Segurança Contra Incêndio do campus. 

 

Palavras chaves: educação, segurança contra incêndio, instituições públicas de ensino, cultura 

de segurança. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Every year, fires in public educational institutions and other public properties cause a 

substantial number of civilian deaths and injuries and significant property damage in the 

Brazil. This research is about Education and Fire Safety Management, linking it to the culture 

and occupational health and safety in an educational institution. This is a case study research 

in Fire Safety Awareness of audiovisual installations at federal educational institution. Fire 

Safety Management failures in public schools or colleges & universities to focus on 

prevention and control methods of fire suppression interfere with the efficient fire 

suppression, for educational institutions where there might be limited resources or high risk in 

case of fire to extinguish or prevent the spread of fire. The aim of this research is to promote 

the Fire Safety Awareness, Safety Culture, to identify future safety failures leads to improved 

planning, and raising environmental awareness and providing information through education 

to employees and students. The following culture types were then analyzed: school culture, 

organizational culture and safety culture. Implications of these three theoretical perspectives 

for the ways sociologists think about the theoretical contributions of Critical Theory in the 

research was Adorno and Horkheimer’s concepts of culture and awareness, discussing the 

barriers to awareness and education.  Finally, the research propose recommendations to 

improve the Fire Safety Management at federal educational institution. 

 

Keywords: education, fire safety, public educational institutions, safety culture. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Todos los años se registran diversos casos de incendios en edificios públicos en Brasil, 

muchas de estas ocurrencias se registran en las instituciones educativas públicas, causando 

diversos accidentes, muertes y daños materiales. Esta investigación tuvo como tema la 

educación y la gestión de la seguridad en caso de incendio, fue realizada en una institución 

federal educativa y presenta como problema la cuestión de la concientización de la 

comunidad de la institución para la implantación de una cultura de seguridad, partiendo de la 

hipótesis de que es posible un plan de gestión que considere un Programa de Prevención de 

Riesgos Ambientales e incentive la concientización de la comunidade de la seguridad en caso 

de incendio, a través de medidas educativas y culturales, buscando la prevención con base en 

las informaciones presentadas en la legislación vigente. El objetivo general de esta 

investigación es desarrollar el proceso de concientización y de implementación de un sistema 

de seguridad em caso de incendio en la institución, basado en la implantación de la cultura de 

la seguridad y en la legislación vigente, los objetivos específicos son: identificar y describir 

las principales fallas del sistema de la seguridad contra incendios en la institución de esta 

investigación, analizar cómo tales fallas interfieren en la gestión del sistema contra incendios 

de la institución y señalar interferencias necesarias de la administración sobre la 

concientización y la gestión del sistema de seguridad em caso de incêndio de la institución. 

En la investigación fueron evaluados, como muestreo, los ambientes audiovisuales y sus 

accesos, los sujetos de la investigación fueron servidores de la institución y alumnos. La 

metodología adoptada en este trabajo fue una investigación de naturaleza cualitativa, 

utilizando el método de un estudio de caso, realizado en la institución, por medio de 

recolección de datos, combinando el uso de técnicas de observación participante y entrevistas 

personales, en las cuales los instrumentos de observación recolección fueron los guiones de 

entrevistas y el grupo focal, que sirvieron al análisis de los resultados. El referencial teórico 

crítico fue la Teoría Crítica, por medio de los autores Horkheimer y Adorno para el 

fundamento teórico de los conceptos de cultura y concientización. Finalizando, la 

investigación trató de una recomendación de propuesta de intervención de la Gestión de la 

seguridad en caso de incendio. 

 

Palabras claves: educación, seguridad en caso de incendio, instituciones educativas públicas, 

cultura de la seguridad.
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a infância, apresento curiosidade por entender e pesquisar como o mundo 

funciona, tinha o desejo de criar máquinas e construía alguns protótipos com sucatas, minha 

experiência escolar da pré-escola até a graduação foi realizada em escola pública.  

Sou Técnico em Eletrônica formado pela Escola Técnica Estadual prof. Horácio 

Augusto da Silveira. Com 17 anos, comecei a atuar na área de reparos de equipamentos 

eletrônicos, em uma assistência técnica, posteriormente trabalhei na produção de aparelhos 

médicos, telecomunicações e produção e manutenção de máquinas de jogos eletrônicos. Aos 

19 anos, trabalhando em uma multinacional na área de telecomunicações tive o meu primeiro 

contato com as noções de segurança do trabalho na indústria.  

Fui aprovado no vestibular da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP) no 

curso de Materiais Processos e Componentes Eletrônicos (MPCE), porém antes de concluir o 

curso fui aprovado em duas instituições de ensino superior para o curso de engenharia, uma 

privada com bolsa integral do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e outra pública. 

Optei pela instituição pública e realizei minha matrícula no curso de Engenharia de Controle e 

Automação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus 

São Paulo (IFSP – Campus São Paulo).  

No Instituto Federal, fui um dos membros fundadores da equipe de minibaja Federal -

SP em 2008, que tinha como objetivos projetar, construir, realizar teste e promover um 

veículo minibaja de acordo com as regras da SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da 

Mobilidade do Brasil), que realiza competições entre alunos de engenharia. Concluí, no 

Instituto Federal, uma pesquisa que havia iniciado na época em que estudava na Fatec-SP e 

era realizada no Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (LSI-USP), que tratava do tema Extensômetros de Resistência Elétrica de Filme 

Espesso e gerou a publicação de dois resumos expandidos: um denominado Análise dos 

Métodos e Vantagens da Fabricação por Serigrafia de Extensômetros de Resistência Elétrica 

de Filme Espesso, apresentado no II Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP 

e outro denominado Estudo dos ERE´s de Filme Espesso Serigrafados Sobre Aço Inox e 

Alumínio, apresentado no XIII Simpósio de Iniciação Cientifica e Tecnológica da Fatec - SP 

e publicado no Boletim Técnico da Faculdade de Tecnologia de São Paulo em 2011.  

Sentindo afinidade pela área da pesquisa científica, iniciei o estudo sobre células de 

carga, desta vez com um projeto financiado através de uma bolsa do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), denominado Desenvolvimento de uma 

Célula de Carga de Baixo Custo com Strain Gauges de Folha Metálica, que foi apresentado no 

3º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP - Campus Avaré em 2012, e 

proporcionou também a apresentação de um outro trabalho denominado Produção de uma 

Célula de Carga de Baixo Custo com ERE's de Folha Metálica, apresentado no XIV Simpósio 

de Iniciação Cientifica e Tecnológica da FATEC - SP e publicado no Boletim Técnico da 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo em 2012, neste mesmo ano participei do Simpósio 

Anual do IFSP apresentando o trabalho intitulado Desenvolvimento de uma Célula de Carga 

de Baixo Custo com Extensômetros de Resistência Elétrica de Folha Metálica.  

No ano de 2013, conclui a pesquisa com células de carga e apresentei o meu trabalho 

de conclusão de curso sobre o mesmo tema que teve como objetivo propor um processo para a 

fabricação de células de carga a partir de um modelo de célula de carga comercial existente, 

identificando quais características geométricas que poderiam ser modificadas, para obter 

resultados semelhantes ao modelo comercial de características elétricas e mecânicas, porém 

com o volume de alumínio reduzido em 6,67%. Além disso, foi analisado o comportamento 

da nova célula de carga com sensores extensométricos de resistência elétrica de folha metálica 

no quesito massa pela tensão, comprovando as vantagens técnicas e de custo. Ainda em 2013, 

estava estagiando na área de Engenharia de Controle e Automação em uma empresa de 

automação predial, quando fui aprovado no concurso público de uma Instituição Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e desde então sou servidor público federal, fato que 

aumentou meu interesse pela área da educação e me fez questionar sobre a falta de segurança 

contra incêndio em escolas e universidades e pensar neste tema para pesquisa.  

Em 2014, me formei Bacharel em Engenharia de Controle e Automação pelo IFSP - 

Campus São Paulo. No ano de 2016, conclui minha especialização Lato Sensu em Engenharia 

de Segurança do Trabalho na Universidade Nove de Julho (UNINOVE).  

Ainda em 2016, fui aprovado no processo seletivo do Programa de Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais da Universidade Nove de Julho (PROGEPE – UNINOVE), o 

curso foi escolhido com a finalidade de contribuir de forma mais efetiva do que a simples 

apresentação de um projeto técnico de segurança do trabalho para a discussão da Cultura de 

Segurança presente no ambiente escolar, que possui características próprias, com foco no 

campus que foi analisado. Durante o mestrado tive a oportunidade de pesquisar sobre a gestão 

da segurança contra incêndios em uma instituição federal de ensino.  
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No primeiro semestre de 2016, como uma medida de intervenção, ministrei um curso 

de extensão de segurança do trabalho no campus pesquisado para alunos e membros da 

comunidade externa com o intuito de promover a conscientização sobre o tema e reduzir o 

número de acidentes do trabalho. Ao término do curso foi possível notar um aumento na 

percepção sobre segurança do trabalho e medidas preventivas por parte dos alunos. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

É necessário que docentes, discentes e funcionários administrativos de instituições de 

ensino sejam conscientizados sobre a necessidade de prevenção contra incêndio com a 

finalidade de reduzir as perdas de vidas e patrimônio, proporcionando meios adequados para a 

gestão da proteção contra incêndio.  

O Instituto Sprinklers Brasil, desde 2012, monitora diariamente as notícias sobre casos 

de incêndios estruturais no Brasil (excluindo os casos que aconteceram em residências e os 

incêndios florestais) que ocorreram em diversos tipos de locais (instalações industriais e 

comerciais, depósitos, bibliotecas, escolas, hospitais e hotéis, entre outros) e que poderiam ter 

sido contornados com o uso de sprinklers e de um sistema eficaz de Segurança Contra 

Incêndio. Segundo o Instituto Sprinklers Brasil (2018), a estimativa dos números apurados 

representa menos que 3% da quantidade real de ocorrências, e não há divulgação de dados 

oficiais de casos de incêndio no Brasil, resultando em muito pouca discussão e elaboração de 

políticas públicas para enfrentamento do problema. 

 A quantidade de ocorrências de casos de incêndios encontrados no estado São Paulo 

foi expressivamente maior do que nas demais unidades federativas durante todos os anos 

consecutivos de monitoramento. O número de casos de incêndios em instituições de ensino no 

Brasil é alarmante, conforme podemos observar nos dados do quadro 01 abaixo: 

 

Quadro 01 – Número de incêndios estruturais no Brasil 

Ano Ocorrências de Incêndios Instituições de Ensino Edificações do Setor Público 

2012 755 33 46 

2013 1095 101 46 

2014 1275 103 45 

2015 1349 124 60 

2016 Não há dados Não há dados Não há dados 

2017 724 50 37 

Total 5198 411 234 

Fonte : Instituto Sprinklers Brasil (2018). 

 

 Durante o ano de 2012, no total, foram encontradas notícias referentes a 755 

incêndios, com uma média mensal de 62,9 ocorrências noticiadas, sendo que 33 casos do total 
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de incêndios foram referentes a instituições de ensino (escolas e universidades), 46 casos do 

total de incêndios foram referentes a edificações do setor público (prédio/empresa), e 198 

casos foram no estado de São Paulo. 

 Durante o ano de 2013, no total, foram encontradas notícias referentes a 1095 

incêndios, com uma média mensal de 91 ocorrências noticiadas, sendo que 101 casos do total 

de incêndios foram referentes a instituições de ensino, 46 casos do total de incêndios foram 

referentes a edificações do setor público, e 238 casos foram no estado de São Paulo. 

 Durante o ano de 2014, no total, foram encontradas notícias referentes a 1275 

incêndios, com uma média mensal de 106 ocorrências noticiadas, sendo que 103 casos do 

total de incêndios foram referentes a instituições de ensino, 45 casos do total de incêndios 

foram referentes a edificações do setor público, e 266 casos foram no estado de São Paulo. 

 Durante o ano de 2015, no total, foram encontradas notícias referentes a 1349 

incêndios, com uma média mensal de 112 ocorrências noticiadas, sendo que 124 casos do 

total de incêndios foram referentes a instituições de ensino, 60 casos do total de incêndios 

foram referentes a edificações do setor público, e 238 casos foram no estado de São Paulo. 

 Os dados relativos ao ano de 2016 não foram disponibilizados pelo Instituto Sprinklers 

Brasil.  

 Durante o ano de 2017, no total, foram encontradas notícias referentes a 724 

incêndios, com uma média mensal de 60 ocorrências noticiadas, sendo que 50 casos do total 

de incêndios foram referentes a instituições de ensino, 37 casos do total de incêndios foram 

referentes a edificações do setor público, e 113 casos foram no estado de São Paulo. 

 O número de casos de incêndios no estado de São Paulo corresponde a cerca de 20% 

do total de incêndios estruturais monitorados no Brasil, conforme podemos observar nos 

dados do quadro 02 abaixo: 
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Quadro 02 – Número de incêndios estruturais no estado de São Paulo (SP) 

Ano Incêndios no Brasil Incêndios em SP 

2012 755 198 

2013 1095 238 

2014 1275 266 

2015 1349 238 

2016 Não há dados Não há dados 

2017 724 113 

Total 5198 1053 

Fonte : Instituto Sprinklers Brasil (2018). 

 

 A maior variação no aumento do número de incêndios no Brasil, foi no período de 

2012 a 2013, que apresentou um aumento de aproximadamente 45%. No ano de 2012, 

ocorreram 755 incêndios, este número subiu para 1095 em 2013. Foram registrados em média 

91 casos de incêndios por mês em 2013, contra a média de 62 casos registrados no ano 

anterior. O número de casos registrados de incêndios neste período em edificações públicas 

permaneceu constante, porém o número de casos em instituições de ensino teve um aumento 

expressivo de aproximadamente 206%. 

  O período de 2014 a 2015, apresentou um aumento de apenas 6%. No ano de 2015, o 

número anual de incêndios, subiu de 1275 no ano anterior para 1349. O número de casos 

registrados de incêndios neste período em edificações públicas teve um aumento de 

aproximadamente 33% e o número de casos em instituições de ensino teve um aumento de 

aproximadamente 20%. O período de 2015 a 2016, não pôde ser analisado por falta de dados.  

 No ano de 2017, o número anual total de incêndios foi o menor desde o início do 

monitoramento, apresentando um resultado 4% menor em comparação ao ano de 2012. O 

número de casos registrados de incêndios neste período em edificações públicas teve um 

aumento de aproximadamente 52% em comparação ao ano de 2012 e o número de casos em 

instituições de ensino apresentou um resultado aproximadamente 24% menor em comparação 

ao ano de 2012. 

 A instituição de ensino desta pesquisa está localizada no estado (São Paulo) que 

apresenta a maior quantidade de incêndios reportados do que nas demais unidades federativas, 

isso demonstra a falta de eficácia das políticas públicas voltadas para a questão da Gestão da 

Segurança Contra Incêndio no estado de São Paulo.  
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 Possivelmente o aumento no número de casos de incêndio noticiados no País em 2013, 

possa ser explicado pela tragédia da boate Kiss, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

Pois, o interesse da mídia por assuntos relacionados a incêndios aumentou neste período, e 

pode ter refletido no aumento expressivo de notícias sobre incêndios no Brasil daquele ano. 

 Da mesma forma, a queda de registros de casos de incêndios ocorrida no ano de 2017, 

talvez possa ser explicada pela falta de incêndios com grande número de mortes nos últimos 

anos, que poderiam causar um grande impacto emocional em todo o País e consequentemente 

uma audiência significativa nos veículos de comunicação. 

 Pode - se citar diversas ocorrências de incêndios em edificações federais de ensino 

causadas por falhas de prevenção e proteção contra incêndios em um levantamento feito a 

partir de 2009, como, por exemplo, os casos ocorridos no Instituto Federal do Mato Grosso - 

Campus Bela Vista (2017), Universidade Federal do Rio de Janeiro - Reitoria (2016), 

Instituto Federal do Mato Grosso - Campus Cuiabá (2016), Instituto Federal do Amazonas - 

Campus Manaus Zona Leste (2015), Instituto Federal de Goiás - Campus Rio Verde (2015), 

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul - Campus Corumbá (2015), Instituto Federal do 

Mato Grosso - Campus Guarantã do Norte (2015), Instituto Federal do Ceará - Campus Tatuá 

(2013), Universidade Federal do Mato Grosso (2013), Universidade Federal do Amazonas 

(2013), Universidade Federal da Bahia (2013), Instituto Federal de Pernambuco - Campus 

Belo Jardim (2012), Universidade Federal da Bahia (2009), e etc.  Além dos casos de 

incêndio em áreas próximas a instituições de ensino, como os ocorridos no Instituto Federal 

de São Paulo - Campus Votuporanga (2017), Instituto Federal do Rio Grande do Sul - 

Campus Osório (2015), Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Serra (2015), Instituto 

Federal de São Paulo - Campus Hortolândia (2014), Instituto Federal de São Paulo - Campus 

São Paulo (2013), Instituto Federal de São Paulo - Campus Sertãozinho (2013), Instituto 

Federal de Santa Catarina - Campus Xanxerê (2011), Instituto Federal de São Paulo - Campus 

São Paulo (2011), e outros. 

 Este levantamento das ocorrências de incêndios em edificações federais de ensino não 

pretendeu demonstrar a totalidade dos casos de incêndios, apenas relata alguns exemplos que 

foram encontrados em uma breve pesquisa em diversos sites de notícias da rede mundial de 

computadores, que demonstram a real necessidade de medidas de prevenção e combate a 

incêndios nas instituições federais de ensino, porém podem haver outras ocorrências não 

inclusas. 

No entanto, no contexto brasileiro, há muitas dificuldades para a implementação de 

normas regulamentadoras e instruções técnicas de proteção contra incêndio. Enquanto as 
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medidas de segurança contra incêndio não forem implantadas, o número de incêndios em 

edificações educacionais irá aumentar, este problema somente pode ser resolvido se houver o 

cumprimento das normas de segurança contra incêndio e instruções técnicas do corpo de 

bombeiros, por meio de uma cultura de segurança nas instituições de ensino. No Brasil há 

servidores públicos estatutários de diversas esferas públicas, expostos à situação de risco, 

muitos destes servidores são profissionais da área de educação. A Norma Regulamentadora 

01, nas disposições gerais, item 1, estabelece que as entidades ou empresas, públicas ou 

privadas, órgãos públicos da administração direta e indireta que possuam empregados regidos 

pela consolidação das leis do trabalho, devem cumprir o que dispões as Normas 

Regulamentadoras referentes à segurança e a medicina do trabalho, de acordo com a lei nº 

6.514 de 22 de dezembro de 1977. 

O poder público brasileiro atua como principal agente fiscalizador, porém muitos dos 

prédios públicos educacionais não atendem plenamente as normas e as legislações (Federal, 

Estadual e Municipal). Embora este trabalho seja baseado em uma instituição da rede federal 

de ensino, na qual diversos casos de incêndio foram registrados, situação semelhante também 

é encontrada nas instituições estaduais e municipais de ensino do Brasil, que todos os anos 

registram diversos casos de incêndios.  

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. Desta forma, foi estabelecido um dia para o 

tratamento desta temática no ambiente escolar. Apesar dos temas segurança e saúde serem 

muito empregados em ambientes de trabalho, as práticas prevencionistas são pouco abordadas 

nas escolas e universidades. Há diversas situações de risco passíveis de provocar acidentes do 

trabalho, a análise de fatores de risco é primordial para a prevenção. Os incêndios estão entre 

os maiores fatores de risco que provocam acidentes do trabalho, juntamente com a 

eletricidade, máquinas, equipamentos, armazenamento, transporte de materiais, e etc. Logo, é 

fundamental uma análise na prevenção dos acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de 

riscos ocupacionais para o público das instituições de ensino. 

O Brasil assumiu um compromisso com a ordem internacional ao ratificar a 

Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe sobre a 

Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 17 de março de 

1992, do Congresso Nacional, promulgado pelo Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994, 

que descreve no artigo 14 que deverão tomar-se medidas a fim de promover, de maneira 

conforme às condições e à prática nacionais, a inclusão das questões de segurança, higiene e 
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meio ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e de formação, incluídos os do ensino 

superior, técnico, médio e profissional, com o objetivo de satisfazer as necessidades de 

formação de todos os trabalhadores. O tema trabalho também está presente no arcabouço legal 

do ensino médio segundo as diretrizes nacionais para o ensino médio entre as finalidades 

previstas na Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional. 

A saúde e a segurança do trabalho são direitos sociais fundamentais de observância 

obrigatória, em concordância com a interpretação da Constituição Federal de 1988, nos 

artigos 6, 7 no inciso XXII e também no parágrafo 1º do artigo 5. Assim, tal referência 

aparece da seguinte maneira na Carta Magna de 1988 no artigo 6: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

 A Constituição Federativa do Brasil de 1988, traz em seu artigo 7 (inciso XXII) a 

seguinte formulação: “Art. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social”: [...] “XXII - redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 

No parágrafo 1º do artigo 5, temos: 

“Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo 

-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”: [...] “§ 1º As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

As normas de saúde e segurança do trabalho além de estarem previstas na Constituição 

Federal também estão presentes na legislação infraconstitucional, como a Consolidação das 

Leis do Trabalho e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social. As Normas Regulamentadoras devem ser obrigatoriamente aplicadas ao trabalho dos 

servidores públicos de vínculo contratual e dos trabalhadores da iniciativa privada. 

 Baseada nos argumentos citados acima, a pesquisa apresenta um estudo de caso 

realizado em um campus de uma Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

situada no município de São Paulo, no quesito gestão da proteção contra incêndios, de acordo 

com as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Norma 

Regulamentadora de número 23, Normas Brasileiras, Lei Federal nº 12.645 de 16 de maio de 

2012 e Decreto Estadual nº 56.819, de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento de 

Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, tendo a 
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finalidade de demonstrar o risco, exigir medidas preventivas e conscientizar o público da 

instituição.  

 Foi realizada uma busca na área da educação a partir de bancos de periódicos, teses e 

dissertações, até o período de 2016, no idioma português e realizadas no Brasil, pois a 

pesquisa é focada nas particularidades das instituições de ensino brasileiras. Foram 

pesquisados o Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD), a Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e a Biblioteca Digital da USP de Teses e Dissertações (BDUSP). Foram utilizados 

os seguintes termos nas buscas: incêndio em escolas, incêndio em instituições de ensino, 

incêndio em institutos federais e incêndio em universidades. A palavra incêndio foi escolhida 

por poder estar associada a diversas palavras relativas à segurança, como: proteção, 

segurança, prevenção, combate, risco, contra e etc, por isso, a palavra foi escolhida sem 

nenhum complemento, como forma de maximizar os resultados, tornando as buscas mais 

generalistas. As palavras escolas, instituições de ensino, institutos federais e universidades 

foram utilizadas por se tratarem do foco da pesquisa.  Nenhuma publicação foi encontrada na 

área da Educação, isso demonstra uma carência de pesquisas sobre segurança contra incêndio 

nesta área, apesar de diversos casos de incêndio em edifícios educacionais no país nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 Durante a qualificação do mestrado foi sugerida a leitura da Dissertação do Mestrado 

em Educação presente no Banco de Teses e Dissertações da Universidade Metodista de São 

Paulo, de título: “Cursos Superiores de tecnologia em Segurança do Trabalho: Percepção 

do(a)s Aluno(a)s e Professore(a)s.  O autor do trabalho é Wellington Luiz Santos, a pesquisa 

foi concluída ano de 2015. O texto foi lido e citado na dissertação. 

 A pesquisa de Santos (2015) investiga a percepção dos alunos de tecnologia do curso 

superior de segurança do trabalho, como relação a sua inserção no mercado de trabalho, 

investigando a hipótese de defasagem profissional do sentimento de defasagem profissional 

por parte dos alunos. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa exploratória, utilizando o 

método de um estudo de caso e pesquisa bibliográfica. A investigação foi feita com discentes 

e docentes do curso superior de tecnologia em segurança do trabalho, por meio de 

questionários e entrevistas, também foi feita uma pesquisa documental relacionada à 

legislação. Os resultados obtidos confirmaram a hipótese da pesquisa, indicando a defasagem 

do curso e mostram a necessidade de medidas que corrijam estas distorções.  
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 Porém, a pesquisa de Santos (2015) apresentou uma abordagem diversa desta 

pesquisa, tratando da sensação de defasagem profissional, e não abordou a percepção sobre a 

Cultura de Segurança e a Proteção Contra Incêndio na instituição de ensino. 

O estudo de caso desta pesquisa é justificado pela falta de pesquisas do tema na área 

da educação e de adequada proteção e prevenção contra incêndios em muitas edificações 

públicas, os servidores públicos federais e o patrimônio público estão expostos à situação de 

risco, visto que há falta de efetividade em aplicar medidas voltadas à segurança nas 

instituições federais e fiscalização insuficiente, ainda que existam as Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Norma Regulamentadora de número 23, 

Normas Brasileiras, Lei Federal nº 12.645 de 16 de maio de 2012, Código de Obras e 

Edificações Municipal e Decreto Estadual nº 56.819, de 10 de março de 2011, tendo a 

finalidade de demonstrar os riscos e a exigência de medidas preventivas, bem como o modo 

como aplicá-las eficientemente, no cotidiano da instituição.  

Além disso, é relevante a divulgação nas instituições de ensino do dia 10 de outubro 

(Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas), por meio da Lei Federal nº 12.645 de 16 

de maio de 2012, visando preservar a integridade física dos docentes, discentes e 

funcionários, além de proteger o patrimônio público. Pois, até a criação da Lei Federal nº 

12.645, pouco ou nada sobre o tema era tratado nas escolas, atualmente muitos profissionais 

da educação e alunos, ainda desconhecem a data do Dia Nacional da Segurança e Saúde nas 

Escolas, logo, é fundamental o envolvimento dos alunos e profissionais da educação numa 

análise de prevenção dos acidentes nas escolas para proporcionar um ambiente saudável e 

seguro.  

O tema da pesquisa foi delimitado à gestão da segurança contra incêndio em uma 

Instituição Federal de Ensino. Esta pesquisa apresenta como problema a seguinte questão: 

como a gestão da instituição federal de ensino pode conscientizar o seu público e contribuir 

de forma eficiente na segurança contra incêndios? 

 A hipótese consiste na possibilidade de implantar uma gestão da segurança 

contra incêndio na comunidade do campus por meio de um plano de gestão que considere um 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e incentivar a conscientização da 

comunidade, por meio de medidas educativas, visando a prevenção com base na implantação 

da cultura de segurança e nas informações apresentadas na legislação vigente.  

 O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver o processo de conscientização e 

de implementação um de um sistema de segurança contra incêndios em uma instituição 
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federal de ensino, baseado na implantação da cultura de segurança e na legislação vigente.  Os 

objetivos específicos da pesquisa são: identificar e descrever as principais falhas do sistema 

de segurança contra incêndio na instituição objeto desta pesquisa; analisar como tais falhas 

interferem na gestão do sistema contra incêndios no campus; e apontar interferências 

necessárias da administração para a conscientização da comunidade e a gestão do sistema de 

segurança contra incêndio no campus.  

 A metodologia adotada neste trabalho foi uma pesquisa de natureza qualitativa, 

utilizando o método de um estudo de caso, realizada na instituição, por meio de coleta de 

dados, combinando o uso de técnicas de observação participante e entrevistas, nas quais os 

instrumentos de coleta foram os roteiros de entrevistas com o diretor do campus, o ex-diretor 

do campus, o administrador do campus e o engenheiro de segurança do trabalho da reitoria, 

servidores que possuem ou possuíram poder ativo de intervenção na unidade escolar, e visam 

apresentar o pensamento e as atitudes da gestão sobre a questão da segurança contra incêndio 

na instituição de ensino. Além disso, foi realizado um grupo focal com alunos com a 

finalidade de verificar a percepção deles sobre a instituição de ensino no quesito segurança 

contra incêndio. Finalizando, foi feita uma análise dos dados para a avaliação dos resultados. 

A proposta de estrutura dos capítulos da pesquisa apresenta no capítulo 01, o Serviço 

Público Federal e a Rede Federal de Educação Profissional, seguido por uma abordagem da 

Cultura de Segurança, Teoria Crítica e Conscientização no capítulo 02. A apresentação do 

estudo de caso é realizada no capítulo 03, e finalizando, o capítulo 04, trata de uma proposta 

de intervenção da Gestão da Segurança Contra Incêndio, com base no princípio de 

conscientização da comunidade acadêmica e do entorno do campus, no âmbito da gestão 

democrática.



 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CAPÍTULO 01 

 

1 TRABALHO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

Este capítulo tem como objetivo situar o objeto da pesquisa, iniciando com uma 

apresentação da introdução histórica dos Regimes Trabalhistas e da Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho até a criação da Lei Federal nº 12.645 de 16 de maio de 2012, que 

instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas do 

Brasil, o capítulo também apresentará os regimes de trabalho presentes na instituição 

pesquisada (estatutário, celetista e terceirizado), conceitos e legislação de Segurança Contra 

Incêndio necessários para a percepção do tema em instituições de ensino. 

Partindo da hipótese que este contexto apresentado auxiliará na compreensão da 

importância do conjunto de princípios e regras formado através do tempo que visam assegurar 

melhores condições ao trabalhador, por meio das medidas de Higiene, Saúde e Segurança 

destinadas a evitar e combater acidentes de trabalho (que ocorre durante o exercício do 

trabalho) como os incêndios nas instituições de ensino, que podem atingir também o entorno 

da instituição. 

 

1.1 RELAÇÕES TRABALHISTAS  

 

 Serão abordados os seguintes temas das relações de trabalho: mudanças resultantes no 

modo de produção capitalista após a Revolução Industrial, as diferenças de abordagem sobre 

a melhoria dos direitos dos trabalhadores apresentadas pelo Papa Leão XIII e os teóricos 

fundadores do socialismo científico Karl Marx e Friedrich Engels, o pioneirismo nos direitos 

trabalhistas da Constituição Mexicana de 1917, a formação da Organização Internacional do 

Trabalho (1919) e a promulgação da Constituição Alemã de Weimar (1919), a abolição da 

escravidão por meio da Lei Áurea e o início do Direito do Trabalho no Brasil, o surgimento 

de entidades de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho no país, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), a integração da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho ao Ministério do Trabalho, o surgimento das Normas Regulamentadoras, a 

Constituição Federal de 1988 e suas garantias aos trabalhadores, e finalmente, o surgimento 

do Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. 
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1.1.1 Histórico das Relações Trabalhistas e da Higiene, Saúde e Segurança 

 

 Na história da humanidade a existência de relações de trabalho e riscos ocupacionais 

sempre estiveram atrelados, na antiguidade eram relacionados à escravidão e na idade média à 

servidão. A crise do feudalismo e as transformações que ocorreram no decorrer da Idade 

Média, resultaram no modo de produção capitalista, isso só foi possível devido ao fim da 

exploração da mão de obra gratuita e as consequentes contratações de serviços assalariados 

que impulsionaram os debates sobre os direitos dos trabalhadores na Europa.  

 Delgado (2016, p.97), afirmou que no Direito do Trabalho dos principais países 

capitalistas ocidentais, os autores tendem a construir como marcos fundamentais o “Manifesto 

Comunista”, de 1848, e também sua contrapartida, a Encíclica Católica Rerum Novarum, de 

1891.  

 Em 1848, foi escrito o Manifesto Comunista, tratado político de grande influência 

mundial, escrito pelos teóricos fundadores do socialismo científico Karl Marx e Friedrich 

Engels, que reivindicavam reformas sociais, como, por exemplo, a diminuição da jornada 

diária de trabalho de doze horas para dez horas e promoviam a revolução do proletariado por 

meio da luta de classes.  

No contexto da Revolução Industrial no final do século XIX, Leão XIII (1891) 

observou as mudanças ocorridas nas relações de trabalho e suas consequências, apontando a 

imprescindibilidade de providências para proteger e auxiliar os trabalhadores, dada a falta de 

legislação que explicitasse os direitos e deveres nas relações trabalhistas, aliadas às condições 

precárias dos trabalhadores que poderiam gerar conflitos.  

Apesar de defender os direitos dos trabalhadores, Leão XIII (1891), fez um 

contraponto ao socialismo por meio da encíclica Rerum Novarum, e apresenta divergências 

em temas como, por exemplo, a propriedade particular e o direito natural do homem. Por 

meio desta encíclica, contrariando a visão socialista, reforçou que há desigualdades entre os 

homens proporcionadas pela natureza em proveito da vida social e da diversidade. A encíclica 

também apresentou um acordo das classes como resolução para as questões dos trabalhadores, 

como forma de conciliação entre patrões e empregados. Recomendou ainda, como uma das 

principais obrigações dos patrões fornecer um salário justo aos seus empregados. 

De acordo com Rocha e Bastos (2016), no ano de 1900, a médica Alice Hamilton 

investigou diversos locais de risco e teve grande influência nas primeiras leis ocupacionais 

dos Estados Unidos da América.  
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Historicamente, conforme indicou Delgado (2016), a Constituição Mexicana de 1917, 

foi a primeira constituição a incluir os direitos sociais, nela estavam inclusas medidas 

relativas ao trabalho e à proteção social, como por exemplo, jornada de oito horas, limitação 

do trabalho feminino e infantil, salário mínimo, direito de associação sindical e direito à 

greve.   

Dois anos depois, em 1919, ocorreu um dos principais marcos das conquistas 

trabalhistas, a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que é responsável por 

tornar os direitos trabalhistas universais. A Organização Internacional do Trabalho é uma 

agência composta por diversos países que trabalham em conjunto para tratar das questões 

trabalhistas e do respeito aos direitos no trabalho, por meio de tarefas como a edição de 

normas internacionais e diversas pesquisas na área trabalhista, com representação tripartida de 

governos, organizações de empregadores e organizações de empregados. De acordo com 

Delgado (2016), a criação da Organização Internacional do Trabalho foi resultado das 

mudanças globais pós Primeira Guerra Mundial, decorrentes do Tratado de Versalhes de 

1919, que foi um acordo de paz realizado entre os países envolvidos na Primeira Guerra 

Mundial e possui em seu texto artigos relacionados ao direito social e às questões do trabalho. 

A Constituição Alemã de Weimar promulgada em 1919, que seguia as convenções 

aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho, e apresentou em seu texto a criação de 

um direito unificado do trabalho, liberdade de sindicalização e previdência social pública. A 

Constituição de Weimar, não foi somente referência na área trabalhista, como também se 

destaca pelos Direitos Sociais como um todo, onde a educação está inclusa e bem evidenciada 

para uma Constituição daquela época.  

As relações trabalhistas possuem normas, que consistem em um conjunto de regras 

que possibilitam melhor convivência nos grupos sociais aos quais pertencemos, como a 

escola, trabalho, etc. O trabalho possui um conjunto de leis e normas que controlam a relação 

empregador e empregado, estabelecendo direitos e deveres, denominada Legislação 

Trabalhista, que tem como principal função proteger empregadores e trabalhadores contra 

abusos nas relações trabalhistas, evitando condições inadequadas de trabalho.  

No Brasil, os direitos sociais encontrados na Constituição Federal são tratados como 

direitos fundamentais, ou seja, apresentam garantias que viabilizam a inclusão das pessoas na 

sociedade de maneira digna, sendo fundamental nas sociedades democráticas.  

A possibilidade do surgimento do Direito do trabalho no Brasil veio, num processo 

histórico que foi inaugurada com a abolição da escravidão por meio da Lei Áurea, que foi 



25 

 

assinada no dia 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, posteriormente iniciaram-se as 

discussões sobre direitos laborais no país. 

Delgado (2016), apontou a Lei Áurea como o marco inicial da História do Direito do 

Trabalho no Brasil. A garantia do direito de poder trabalhar existe para proteger a dignidade 

humana, fornecendo as condições necessárias para a sobrevivência, o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social, contribuindo para a promoção da justiça social. Na legislação 

trabalhista brasileira podemos destacar como principal compilado das leis trabalhistas a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que consta como legislação fundamental ao 

Direito do trabalho. 

No ordenamento jurídico brasileiro, as normas criadas pela OIT devem passar por um 

processo de internalização, assim como ocorre com os tratados internacionais. Por questões 

legais, políticas e culturais, o Brasil não possui todos os direitos já garantidos aos 

trabalhadores de outros países, porém a OIT certamente fornece diretrizes trabalhistas ao 

Direito do Trabalho Brasileiro, que consiste em um ramo do estudo do Direito exclusivo para 

tratar a Legislação Trabalhista. 

Entretanto, houve um longo caminho até que chegássemos às leis trabalhistas atuais no 

Brasil. Segundo Delgado (2016), as primeiras normas de proteção ao trabalhador no Brasil 

surgiram no final do século XIX. O então Chefe do Governo Provisório, Manuel Deodoro da 

Fonseca, no dia 17 de janeiro 1891, assinou o Decreto nº 1.313 que estabelecia as 

providências para regularizar o trabalho dos menores empregados nas fábricas da Capital 

Federal. Em 1903, a sindicalização rural foi legalizada pelo Decreto nº 979 de 06 de janeiro, 

posteriormente em 1907, o Decreto nº 1.637 de 05 de janeiro, regulamentou a sindicalização 

em todas as profissões e criou as sociedades cooperativas. O Decreto nº 3724, de 15 de 

janeiro de 1919, serviu para regular as obrigações resultantes dos acidentes no trabalho. 

A justiça do Trabalho surgiu com a publicação do Decreto nº 16.027, de 30 de abril de 

1923, que criou o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), órgão de caráter administrativo, 

instituído no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.  

Em 1930, Getúlio Vargas, então Chefe do Governo Provisório criou o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do Decreto nº 19.433 de 26 de novembro.  

 A Constituição Federal de 1934, apresentava a Justiça do trabalho como mediadora 

das questões entre empregados e empregadores no artigo 122. Além de trazer importantes 

contribuições aos direitos dos trabalhadores no artigo 121, que citava em seu parágrafo 1º a 

contemplação a isonomia salarial independentemente de idade, sexo, nacionalidade ou estado 

civil, salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas diárias, restrições ao trabalho do 
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menor; repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização por dispensa sem justa 

causa, assistência e previdência a maternidade, velhice, invalidez, acidente de trabalho e 

morte, regulamentação de todas as profissões e reconhecimento das convenções coletivas de 

trabalho.  

 A Constituição de 1937, também prestigiava os direitos dos trabalhadores, porém 

acrescentou a licença anual remunerada por ano de serviço, estabilidade no emprego, garantia 

do contrato de trabalho em caso de sucessão e reconheceu a assistência administrativa e 

judicial por entidade de classe. Somente em 1940, a justiça do trabalho foi regulamentada, por 

meio do Decreto número 6.596 de 12 de dezembro. 

 De acordo com Araújo (2009), no ramo privado a entidade pioneira a atuar na área da 

segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, por meio da discussão e divulgação científica 

de temas ligados à prevenção de acidentes foi a Associação Brasileira para Prevenção de 

Acidentes (ABPA), fundada em 21 de maio de 1941 e reconhecida como entidade de 

Utilidade Pública em 1963. Posteriormente, foram criadas diversas outras entidades com a 

finalidade de prevenir os acidentes de trabalho no Brasil, como, por exemplo, a Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Segurança (SOBES), a Associação Brasileira de Higiene 

Ocupacional (ABHO) e a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho (ABMT).  

  Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que foi um 

importante marco nos direitos trabalhistas no Brasil, unificando toda legislação trabalhista 

brasileira existente até então e abrangendo grande parte dos trabalhadores. Por meio de seus 

artigos do capítulo V, a Consolidação das Leis do Trabalho forneceu a base legal para a 

posterior criação das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho.  

 No ano seguinte, ocorreu a reforma da lei de acidentes do trabalho, por meio do 

Decreto-Lei n° 7036, de 10 de novembro de 1944, que teve como objetivo implementar 

dispositivos referentes a Saúde, Segurança e Higiene do Trabalho, e também garantir 

assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos trabalhadores acidentados, além de 

indenizações por danos pessoais por acidentes. O Decreto-Lei n° 7036 criou a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em seu artigo número 82, para as empresas cujo 

número de empregados fosse superior a 100. Atualmente a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) é regulamentada pela Norma Regulamentadora nº 5 do Ministério do 

Trabalho, e para que ocorra seu processo eleitoral a empresa obrigatoriamente deverá 

comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional.  



27 

 

 Em 1944, também foi fundada a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho 

(ABMT), que foi a sociedade médica pioneira na Medicina do Trabalho no Brasil. 

 O Decreto n° 34715, de 27 de novembro de 1953, instituiu a Semana de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (SPAT), a ser celebrada em todo país na quarta semana do mês de 

novembro de cada ano. 

 Em 1966, foi criada a Fundação Centro Nacional de Segurança Higiene e Medicina do 

Trabalho, por meio da lei n° 5161 de 21 de outubro de 1966, atualmente a fundação é 

chamada de Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO), que tem contribuído significativamente para os avanços de questões 

relacionadas à Segurança do Trabalho no país, por meio de pesquisas científicas pioneiras, 

contribuições para a legislação e diversos eventos nas áreas de Segurança do Trabalho, Meio 

Ambiente e Saúde Ocupacional. A Fundacentro é um centro colaborador da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), além de ser colaboradora da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Em 1974, houve a vinculação da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho ao Ministério do Trabalho.  

 Na Constituição Federal de 1967, outorgada em 24 de janeiro, a modificação mais 

expressiva foi a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Decreto-Lei  

nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, alterou dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e citou na seção II, 

relativa à prevenção de acidentes, no artigo 164, que as empresas deveriam manter 

obrigatoriamente o Serviço Especializado em Segurança e em Higiene do Trabalho, criando o 

que atualmente é denominado Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), e também obrigava as empresas a constituir Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs). Além disso, a seção IV, contemplou a Medicina 

do Trabalho e a obrigatoriedade de exames médicos. 

 Segundo Vale (2015), em 1971 foi fundada a Sociedade Brasileira de Engenharia de 

Segurança (SOBES), que tem como proposta trabalhar em defesa da integridade do elemento 

humano no trabalho, como garantia de continuidade do processo produtivo face aos acidentes 

e também na defesa dos interesses comuns dos engenheiros de segurança do trabalho. Vale 

(2015), destacou as discussões e a participação da sociedade nas questões técnicas e legais da 

Engenharia de Segurança do Trabalho, como a participação ativa da entidade nas discussões 

do setor que criou a Portaria nº 3.237 de 1972, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

tornando obrigatória a existência de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 

nas empresas. 
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 No ano de 1977, a lei nº 6.514, de 22 de dezembro, estabeleceu a redação dos artigos 

154 até o 201 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativos à Segurança e Medicina do 

Trabalho. Em 1978, foram aprovadas pela Portaria número 3.214 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, vinte e oito Normas Regulamentadoras que são de observância obrigatória, 

atualmente, temos 36 Normas Regulamentadoras aprovadas pelo o Ministério do Trabalho, 

sendo que uma delas, a Norma Regulamentadora 27, que dispõe sobre o registro profissional 

do Técnico de Segurança do Trabalho, foi revogada em 2008. As Normas Regulamentadoras 

são legislações complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis Trabalhistas, que 

trata da Segurança e da Medicina do Trabalho, apresentando as obrigações, direitos e deveres 

dos empregadores e empregados com o objetivo de garantir um trabalho seguro e sadio. 

 Atualmente, os temas abordados pelas Normas Regulamentadoras são: Disposições 

Gerais (NR1), Inspeção Prévia (NR2), Embargo ou Interdição (NR3), Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (NR4), Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (NR5), Equipamentos de Proteção Individual (NR6), Programas de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR7), Edificações (NR8), Programas de Prevenção 

de Riscos Ambientais (NR9), Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR10), 

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (NR11), Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR12), Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações 

(NR13), Fornos (NR14), Atividades e Operações Insalubres (NR15), Atividades e Operações 

Perigosas (NR16), Ergonomia (NR17), Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (NR18), Explosivos (NR19), Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis 

e Combustíveis (NR20), Trabalho a Céu Aberto (NR21), Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração (NR22), Proteção Contra Incêndios (NR23), Condições Sanitárias e de Conforto 

nos Locais de Trabalho (NR24), Resíduos Industriais (NR25), Sinalização de Segurança 

(NR26), Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho (NR27), Fiscalização e 

Penalidades (NR28), Segurança e Saúde no Trabalho Portuário (NR29), Segurança e Saúde 

no Trabalho Aquaviário (NR30), Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária 

Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (NR31), Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde (NR32), Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

(NR33), Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação 

Naval (NR34), Trabalho em Altura (NR35), Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de 

Abate e Processamento de Carnes e Derivados (NR36). 

 A lei n° 7410 de 27 de novembro de 1985, dispôs sobre a especialização de 

Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, e a profissão Técnico de 
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Segurança do Trabalho. No ano seguinte, o decreto n° 92.530 de 09 de abril de 1986, 

regulamentou a Lei nº 7.410.  

 Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte a 

nossa Constituição Federal atual, considerada por muitos especialistas como a mais 

democrática que já existiu no país, também é conhecida como a Constituição Cidadã, pois 

apresenta uma grande ênfase nos direitos sociais, direitos individuais e garantias. Esta 

constituição conservou muitos dos direitos trabalhistas e também criou novos direitos, 

superando todas as Cartas Constitucionais anteriores, são exemplos de direitos trabalhistas 

presentes na Constituição Federal de 1988: a proteção contra a despedida arbitrária, piso 

salarial proporcional, 13º salário, licença à gestante remunerada de 120 dias, licença 

paternidade, salário-mínimo garantido nos casos de remuneração variável, salário família, 

limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 semanais, criminalização da 

retenção dolosa do salário, adicional de horas extras de no mínimo 50%, turno ininterrupto de 

revezamento com jornada de seis horas, garantia de acesso ao emprego para o portador de 

deficiência, proibição de qualquer tipo de discriminação e diferença na remuneração, 

assistência gratuita em creches e pré-escolas, proteção em face da automação, fixação de 

prazo de prescrição e a classificação das atividades insalubres, perigosas e penosas.  

A atual constituição, regulamenta em seu artigo 114 as competências da Justiça do 

Trabalho. Em seu artigo 193, apresenta que a ordem social tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social.  

A Constituição Federal de 1988, também cita o trabalho no artigo 6º, estabelecendo o mesmo 

como um direito social: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).  

No artigo 7º são tratados os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem qualquer 

distinção, os direitos dos trabalhadores podem ser legalmente complementados pelas normas 

infraconstitucionais a fim de melhorar a condições de trabalho, ou seja, por normas, preceitos, 

regramentos, regulamentos e leis que não estão presentes na Constituição Federal e são 

subordinadas e inferiores a ela. São exemplos de legislações infraconstitucionais; a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Normas Regulamentadoras; Decretos Estaduais e 

Municipais; e a lei número 13.425 de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de 

prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de 

reunião de público, que também podem ser ambientes de trabalho; entre outros. O artigo 8º 

garante a livre associação profissional ou sindical, no inciso III é observado que cabe ao 
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sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas, e no inciso VI que é obrigatória a participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Além disso, a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, garante aos sindicatos dos trabalhadores requerer 

ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de 

trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

O artigo 9º garante o direito de greve. Por fim, o artigo 10 assegura a participação dos 

trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 

profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

De acordo com Brasil (2012a), a Lei nº 11.121, de 25 de maio de 2005, instituiu o Dia 

Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a ser celebrado no 

dia 28 de abril de cada ano. Esta data coincide com o Dia Mundial da Segurança e da Saúde 

no Trabalho, estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2003, e 

também com o Dia da Educação. 

A Lei Federal nº 12.645 de 16 de maio de 2012, estabelece o dia 10 de outubro como o 

Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas, para o tratamento deste tema no ambiente 

escolar. Esta lei determina que entidades governamentais e não governamentais poderão, em 

parceria com as secretarias municipais e estaduais, desenvolver atividades como, por 

exemplo: palestras, concursos de frase ou redação, eleição de cipeiro escolar e visitas à 

empresas.  

De acordo com Reimberg (2015), o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas 

foi instituído com a finalidade de promover a aproximação entre a escola e o mundo da 

segurança e saúde do trabalhador. Seu surgimento deve-se a um ato de cidadania de 

Orlandino dos Santos, um técnico de segurança do trabalho, que iniciou sua carreira em 1975, 

na época o Brasil era conhecido como campeão mundial de acidentes de trabalho. Santos 

participava desde o começo de sua carreira de congressos que abordavam a implantação de 

uma campanha prevencionista nas escolas. Então, Santos começou um trabalho voluntário na 

Escola Municipal Castelo Branco, em Duque de Caxias, (atual Escola Municipal Olga 

Teixeira de Oliveira) e ajudou a criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) 

na escola, e também o Dia Municipal de Saúde e Segurança nas Escolas, que é comemorado 

anualmente na primeira quarta  feira do mês de maio. Posteriormente, Santos passou a 

desenvolver voluntariamente ações educativas de cunho preventivo em escolas do Rio de 
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Janeiro. Baseado nas experiências que teve em seu trabalho voluntário nas escolas, Santos 

elaborou e encaminhou ao Senado o projeto de lei que resultou na Lei Federal do Dia 

Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas em 2012. 

 

Variados antecedentes na história são apontados como responsáveis pelo processo 

gradual de conquista dos direitos trabalhistas no mundo e no Brasil. Portanto, é de 

fundamental importância para a sociedade que o cidadão não tenha seus direitos conquistados 

violados enquanto trabalhador. Apesar dos muitos avanços, ainda não atingimos as condições 

ideais de trabalho e até os dias de hoje lutamos por melhores condições. 

 

1.2 REGIMES TRABALHISTAS  

 

Para compreender o contexto dos regimes de trabalho presentes na instituição 

pesquisada, serão apresentados os seguintes regimes de trabalho respectivamente: Celetista, 

Estatutário e Terceirizado. A gestão do campus lida com diversas categorias de regimes 

trabalhistas, cada uma delas apresenta uma legislação específica, havendo diferentes níveis de 

responsabilidades legais e custos envolvidos, embora em todos os casos seja dever do 

empregador prover um ambiente de trabalho seguro e que não seja propício a acidentes. 

 

1.2.1 Regime Celetista 

 

O regime celetista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), previsto 

no Decreto-Lei nº 5.452 de 1943 e apresenta um regime de natureza contratual de trabalho. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apresenta características próprias, como, 

por exemplo, periodicidade nos aumentos salariais, reajuste definido por meio de negociação 

coletiva, direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), aviso prévio, multas 

rescisórias, férias, salário mínimo, décimo terceiro salário, vale-transporte e aposentadoria 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

Este regime trabalhista é adotado por empresas privadas, além de sociedades de 

economia mista, empresas públicas e fundações de Direito Privado instituídas pelo Poder 

Público, como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e a Petrobras. Também há casos 

em que a administração pública compartilha o regime estatutário e celetista. Delgado (2016), 

comenta sobre a inadequação do regime celetista à área pública: 
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A Constituição de 1988 não criou um regime empregatício especial para o Poder 

Público; o regime regulado pela CLT é exatamente o mesmo, qualquer que seja a 

natureza jurídica do sujeito de direito que assume o polo passivo do contrato de 

trabalho. Se o chamado regime celetista é inadequado para o segmento público 

(como, sabiamente, percebeu a Constituição de 1988, em seu texto original — art. 

39), que este não o adote, fazendo as mudanças que considerar convenientes no 

regime administrativo próprio a esse segmento (respeitados os parâmetros da 

jurisdicidade, é claro). Contudo, se a Emenda Constitucional 19, de 1998, cometeu a 

insensatez de permitir o retorno do regime privatístico da CLT à área pública, não há 

como escapar-se de sua correta aplicação (DELGADO, 2016, p.1271). 

 

O regime celetista não apresenta estabilidade, porém, geralmente há a possibilidade de 

mudanças de cargos, algo que não ocorre no regime estatutário sem a aprovação em um outro 

concurso público. Atualmente, o valor de teto de aposentadoria de empregados celetistas do 

Instituto Nacional de Seguro Social em muitos casos também é aplicado ao regime estatutário. 

A lei nº 12.618 de 30 de abril de 2012, determinou que o valor da aposentadoria do 

servidor público federal seja equivalente ao teto previdenciário estabelecido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Caso o servidor opte por receber um valor maior, ele deve 

contribuir também com uma previdência complementar. A lei é obrigatória para os servidores 

públicos federais que entraram no serviço público após a criação da Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), em 2013, ou aos que aderiram 

voluntariamente ao fundo de previdência complementar. 

Recentemente, o Presidente da República Michel Temer, sancionou a Lei Ordinária nº 

13467 de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), esta 

reforma passou a vigorar a partir de 11 de novembro de 2017. Foram alterados 106 

dispositivos dos 922 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dentre as 

novidades apresentadas pela nova lei destacam-se: a prevalência das negociações, convenções 

e acordos coletivos a legislação; o fim da ultratividade dos instrumentos coletivos, ou seja, 

fica vedada em convenções com as empresas a interferência do Estado no aumento de direitos 

dos trabalhadores por meio da defesa à aderência das cláusulas da norma coletiva cujo prazo 

já expirou, até que sobrevenha uma nova norma em sua substituição; o trabalho em local 

insalubre de empregadas gestantes; a exclusão do cômputo das horas de deslocamento ao 

trabalho (in itinere) da jornada de trabalho,  as demissões em massa sem a necessidade de 

diálogo com o sindicato da categoria;  a não obrigatoriedade da contribuição sindical; e a 

regulamentação do teletrabalho e do trabalho intermitente. Para a Lei nº 13467 de 2017, 
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constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão 

ou a redução de alguns direitos fundamentais dos trabalhadores, como, por exemplo, férias 

remuneradas; décimo terceiro salário; licença maternidade e paternidade; seguro desemprego; 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); aposentadoria; e também as Normas de 

Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho previstas em lei ou em Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho. O texto da nova lei apresenta uma forte contradição, pois o 

conceito de jornada de trabalho está diretamente relacionado com as condições de saúde, 

higiene e segurança do trabalhador, porém, nesta lei as regras sobre duração do trabalho e 

intervalos não são consideradas como normas de Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. O 

Ministério Público, por meio da Nota Técnica nº 8 de 2017, denunciou inconstitucionalidades 

na reforma trabalhista sancionada. 

 

1.2.1.1 Regime Terceirizado 

 

De acordo com Delgado (2016), a terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a 

relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente, que 

provoca uma relação trilateral entre o trabalhador prestador de serviços, que realiza suas 

atividades junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante deste trabalhador, 

que firma com este os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; e a empresa tomadora de 

serviços, que recebe pela transferência de um determinado serviço por meio da mão-de-obra 

qualificada proveniente da empresa terceirizante, embora não assuma a posição clássica de 

empregadora do trabalhador. A relação clássica de trabalho é a de caráter bilateral, portanto a 

terceirização traz graves desajustes em contraponto aos clássicos objetivos tutelares e 

redistributivos que sempre caracterizaram historicamente o Direito do Trabalho.  

Delgado (2016), cita as dificuldades de enfrentamento da terceirização pelo ramo 

justrabalhista: 

 

Nesse contexto de crise econômica, tecnológica e organizacional, consolidou-se nos 

principais centros do sistema capitalista, mediante vitórias eleitorais 

circunstancialmente decisivas (Margaret Thatcher, na Inglaterra, em 1979; Ronald 

Reagan, nos EUA, em 1980; Helmut Kohl, na Alemanha, em 1982), a hegemonia 

político-cultural de um pensamento desregulatório do Estado de Bem-Estar Social. 

No centro dessa diretriz em prol da desregulação das políticas sociais e das regras 

jurídicas limitadoras do mercado econômico encontrava-se, por lógica decorrência, 

o Direito do Trabalho (DELGADO, 2016, p.103). 
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 No Brasil anteriormente à Lei Ordinária nº 13.429 de 2017, não havia uma legislação 

específica para o trabalho terceirizado. A jurisprudência utilizada até então era a Súmula 331 

por falta de uma lei específica sobre o tema. A Súmula 331 restringia a terceirização a três 

situações: trabalho temporário; segurança, conservação e limpeza; e aos serviços que não 

estão diretamente ligadas à atividade principal da empresa. 

 O presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.429, em 31 de março de 2017, que 

permitiu que as empresas terceirizem sua atividade-fim e valida essa prática também na 

administração pública. Além disso, a empresa terceirizante tem autorização para subcontratar 

outras empresas para fazer serviços de contratação, remuneração e direção do trabalho, 

procedimento popularmente conhecido como “quarteirização”. A nova legislação altera 

questões que vigoravam na Lei nº 6.019 de 1974, sobre o trabalho temporário nas empresas 

urbanas, pois foi retirado o artigo que obrigava a classificação do trabalhador como 

temporário na carteira de trabalho, no caso de atividade com tempo determinado, desta forma 

o tempo máximo de contratação foi de três meses (lei anterior) para seis meses (lei atual), 

com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias. Se o trabalhador já cumpriu todo o 

período incluindo o período de prorrogação, só poderá ser admitido novamente pela mesma 

empresa tomadora 90 dias após o fim do contrato. 

 Com a nova lei, a empresa terceirizante é responsável judicialmente por pagar os 

direitos das causas trabalhistas, se houver condenação na justiça. Caso a empresa terceirizante 

não possa arcar com o pagamento, a empresa tomadora será acionada e poderá ter seus bens 

penhorados pela Justiça para o pagamento da causa trabalhista. De acordo com regras 

anteriores, previstas na Lei nº 6.019 de 1974, a empresa tomadora e a empresa terceirizante 

poderiam ter a penhora de seus bens simultaneamente e ambas tinham a responsabilidade 

solidária com seus bens para o pagamento de uma causa movida pelo trabalhador.  

 A nova lei estabelece que a empresa tomadora deve garantir condições de segurança, 

higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o serviço for realizado em suas dependências 

ou em local já fixado no momento do contrato.   

 O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabeleceu que a empresa terceirizante é 

responsável por recolher 11% do salário dos terceirizados para a contribuição previdenciária 

patronal e a empresa tomadora poderá descontar o percentual do valor pago à empresa 

terceirizada.  
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 É estabelecido um capital mínimo para a empresa terceirizante, com dez funcionários, 

o capital mínimo seria de 10 mil reais; entre 10 e 20 funcionários, 25 mil reais; entre 50 e 100 

funcionários, 100 mil reais; e com mais de 100 funcionários 250 mil reais. 

 A Lei nº 13.429 de 2017, não se aplica às empresas de vigilância e transporte de 

valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas anteriormente por 

legislação especial e pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

1.2.1.1.1 Regime Estatutário 

 

 O Regime Jurídico Estatutário ou Regime Estatutário é a denominação utilizada para o 

vínculo jurídico que regula a relação funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. 

Esse regime outorga aos servidores públicos um conjunto de regras que tratam de suas 

proteções e garantias específicas, como, por exemplo, estabilidade, férias, gratificações, 

aposentadoria, licenças e adicionais, que podem variar de acordo com a legislação específica 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A Constituição Brasileira de 1988, definiu 

que cada ente político integrante da estrutura federativa (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) instituirá regime jurídico único e próprio para regular suas relações com seus 

servidores. Conforme o texto a seguir: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 

públicas ” (BRASIL, 1988). 

 O Regime Jurídico Estatutário possui caraterísticas próprias como: ausência de 

vínculo contratual entre o servidor público estatutário e o Poder Público; os reajustes salariais 

devem ser aprovados por lei; e a progressão na carreira no regime estatutário pode ocorrer por 

tempo de serviço, desempenho e mérito, embora não haja mudança de cargo, pode haver o 

acréscimo de função. O Regime Estatutário conta com a Justiça do Trabalho para processar e 

julgar as ações das relações de trabalho que abrangem os entes da administração pública 

direta e indireta dos entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), 

conforme declara o Artigo 114 da Constituição de 1988, dispositivo com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. O texto do Inciso I do Artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988, estabeleceu as competências da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar, conforme o texto a seguir: “Art. 114. As ações oriundas da relação de 

trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 1988). 
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 A Constituição Federal de 1988 definiu as premissas gerais do serviço público, a partir 

do Artigo 37, por meio dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, 

e também pela regra de acesso ao cargo público pela via do concurso, irredutibilidade de 

vencimentos e estabilidade funcional, expressos na redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998, conforme o texto a seguir: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 

(BRASIL, 1988). 

 Embora seja uma autarquia federal, o ambiente de trabalho da pesquisa apresenta uma 

gama heterogênea de regimes trabalhistas interagindo na mesma instituição de ensino, isso 

torna a gestão da instituição mais complexa. Em muitos pontos, a nova legislação trabalhista, 

por meio da Lei Ordinária nº 13467 de 13 de julho de 2017, apresenta uma maior precarização 

das relações de trabalho, e mostra-se uma legislação socialmente retrograda, se comparada 

com a legislação anterior, apresentando itens como, por exemplo, prevalência do negociado 

sobre o legislado e a possibilidade de empregadas gestantes trabalharem em local insalubre, 

em contradição com a Lei nº 13.287 de 11 de março de 2016, que acrescentou um dispositivo 

à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para proibir o trabalho da gestante ou lactante 

em atividades, operações ou locais insalubres.   

 O processo de fragilização das condições de trabalho foi agravado também pela Lei nº 

13.429, de 31 de março de 2017, que permite a terceirização irrestrita, pois muitos dos 

empregados terceirizados tendem a receber um salário menor, trabalhar mais horas, estar mais 

vulneráveis a acidentes laborais e a condições degradantes de trabalho. Dos regimes 

trabalhistas apresentados a melhor adequação ao serviço público se dá por meio do Regime 

Jurídico Único, que possui caraterísticas próprias que priorizam regular a relação funcional 

entre o servidor público estatutário e o Estado. 

 

1.3 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  

 

Visando compreensão do tema Segurança contra Incêndio por parte dos usuários de 

instituições de ensino, esta pesquisa apresenta de maneira breve os conceitos de fogo e 

incêndio, legislação relativa ao tema e os principais equipamentos de Proteção Contra 

Incêndio. 

 

1.3.1  Linguagem da Segurança Contra Incêndio 
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Com o objetivo de facilitar a comunicação para diferentes públicos, Seito et al. (2008, 

p.21) define alguns conceitos de comuns à Segurança Contra Incêndio, conforme são 

apresentados a seguir: 

Prevenção Contra Incêndio: abrange todas as medidas de segurança contra incêndio 

que têm como objetivo de evitar incêndios, ou seja, são as medidas que trabalham o controle 

dos materiais combustíveis (armazenamento/quantidade), as fontes de calor e o treinamento 

(educação) das pessoas para hábitos e atitudes preventivas. 

Proteção Contra Incêndio: são as medidas que têm como objetivo dificultar a 

propagação do incêndio e manter a estabilidade da edificação. São divididas em proteções 

ativas e passivas, conforme trabalhem, reagindo ou não em caso de incêndio. Como exemplo 

de medidas de proteção passiva, podemos citar: paredes e portas corta-fogo; diques de 

contenção; armários e contentores para combustíveis; afastamentos; proteção estrutural, 

controle dos materiais de acabamento. Como exemplo de proteção ativas, podemos citar: 

sistema de ventilação (tiragem) de fumaça; sistema de chuveiros automáticos (sprinkler). 

Combate de Incêndio: compreende tudo o que é usado para se extinguir incêndios, 

como, por exemplo: equipamentos manuais (hidrantes e extintores) complementados por 

equipes treinadas; sistemas de detecção e alarmes; sistemas automáticos de extinção; corpo de 

bombeiros públicos e privados, condições de acesso à edificação pelo socorro público; reserva 

de água (e hidrantes públicos), etc. 

 Meios de escape: são constituídos por medidas de proteção passiva (escadas seguras, 

paredes, portas corta-fogo, etc) e também por medidas de proteção ativa (sistemas de 

pressurização de escadas e outros). Dependem da atuação dos sistemas de detecção, alarme e 

iluminação de emergência e, em alguns casos, de uma intervenção complementar de equipes 

treinadas para viabilizar o abandono, especialmente nos locais de reunião de público. Sua 

importância é fundamental para a salvar vidas humanas, possibilitar a ação básica nas 

emergências e no acesso à edificação e às vítimas. 

 Gestão da Segurança Contra Incêndio (Gerenciamento): todas as medidas 

administrativas e do dia-a-dia de proteção contra incêndio, como o treinamento e reciclagem 

das equipes de resposta a emergências, a existência de um plano e um procedimento de 

emergência, manutenção dos equipamentos instalados, a adequação dos meios instalados com 

ao risco existente, etc. Resumidamente, a Gestão da Segurança Contra Incêndio abrange a 

manutenção dos sistemas e a administração da resposta às emergências, incluindo o 
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treinamento das pessoas e sua ação nos caso de emergências em locais onde há reunião de 

público. 

 Para Seito et al. (2008, p.22), a Segurança Contra Incêndio, se faz com a presença de 

todas essas medidas apresentadas, devidamente balanceadas.  

 

1.3.2  Fogo e Conceitos de Incêndio 

 

 Para compreender a gestão da segurança contra incêndio na instituição pesquisada, é 

fundamental, primeiramente a compreensão dos conceitos de fogo, incêndio e das legislações 

sobre segurança contra incêndio. Para isso, foi realizada uma apresentação de conceitos de 

Segurança Contra Incêndio, visando a didática e os profissionais da educação. 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.35), Embora tenha ocorrido um grande avanço na 

ciência do fogo, ainda não há consenso mundial para a sua definição. Pode-se perceber essa 

heterogeneidade de conceitos pelas definições usadas nas normas de diversos países. Seito 

(2008), cita alguns exemplos de diferentes definições de fogo, do Brasil (NBR 13860), 

Estados Unidos da América (NF PA), Inglaterra (BS 4422) e da International Organization 

for Standardization (ISO 8421-1). 

 

Tem-se assim: 

a) Brasil - NBR 13860: fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão 

de calor e luz. 

b) Estados Unidos da América - (NF PA): fogo é a oxidação rápida auto-sustentada 

acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz. 

c) Internacional - ISO 8421-1: fogo é o processo de combustão caracterizado pela 

emissão de calor acompanhado de fumaça, chama ou ambos. 

d) Inglaterra - BS 4422: Part 1: fogo é o processo de combustão caracterizado pela 

emissão de calor acompanhado por fumaça, chama ou ambos (SEITO et al., 2008, 

p.35).  

 

Esta pesquisa adotou o conceito de fogo do Brasil, de acordo com a Norma Brasileira 

Regulamentadora 13860 (NBR 13860), na qual, o fogo é o processo de combustão 

caracterizado pela emissão de calor e luz, e com base na legislação e fez uma avaliação de 

acordo com as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Norma 

Regulamentadora de número 23 e o Decreto Estadual nº 56.819 de 2011, tendo a finalidade 

demonstrar os riscos e a exigência de medidas preventivas. 
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 Segundo Seito (2008, p.35), a teoria que inicialmente foi criada, era chamada de 

Triângulo do Fogo, e explicava os meios de extinção do fogo pela retirada do combustível, do 

comburente ou do calor. Desta forma, a representação do triângulo pode ser ilustrada por 

meio dos três elementos que compõem cada lado do triângulo: o combustível (a matéria 

queimada para a produção de energia térmica), o comburente (elemento ou composto químico 

que reage com combustível para provocar a combustão, por exemplo, o oxigênio) e o calor 

(transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro de 

menor temperatura, em virtude da diferença de temperatura entre ambos), que devem coexistir 

ligados para que o fogo se mantenha, conforme mostra a figura 01, abaixo: 

 

Figura 01 - Triângulo do Fogo 

 

Fonte: Seito et al. (2008, p.35). 

 

 Segundo Seito et al. (2008, p.36), afirma que com a descoberta do agente extintor de 

hidrocarboneto halogenado (Halon), foi necessário mudar a teoria do Triângulo do Fogo para 

Tetraedro do Fogo. Como consequência prática na educação preventiva contra incêndio, foi 

adicionado um elemento para explicar de maneira didática como o fogo se mantém. De 

acordo com Araujo (2014), o hidrocarboneto halogenado (Halon) é um agente extintor 

formado de compostos químicos com elementos halogênios, como por exemplo, flúor, cloro, 

bromo e etc, que substitui o hidrogênio em uma estrutura molecular de proveniente de um 

hidrocarboneto (substâncias orgânicas formadas de carbono e hidrogênio). Os extintores 

halogenados foram muito utilizados em equipamentos de informática, devido à alta eficiência 

de sua ação extintora.  Diversos tipos de extintores halogenados foram fabricados, como: o 

Halon 1211 (bromoclorodifluormetano), o Halon 1301 (bromotrifluormetano) e o Halon 2402 

(dibromotetrafluoretano). Porém, em virtude do descobrimento de seu alto poder destrutivo da 

camada de ozônio foi determinada a sua redução de uso gradativa pelo Protocolo de Montreal.  

 Segundo Guimarães (2016), o Protocolo de Montreal foi criado em 1987, com o 

objetivo de identificar e reduzir a emissão de substâncias destruidoras da camada de ozônio na 
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estratosfera. Sendo atualmente o único acordo ambiental multilateral, que possui adoção 

mundial, com 197 partes comprometidas na proteção da camada de ozônio. 

 O governo brasileiro junto ao secretariado do Protocolo de Montreal, em junho de 

1994, estabeleceu a eliminação gradativa do uso de substâncias destruidoras da camada de 

ozônio no país. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabeleceu por meio 

da resolução nº 267, de 14 de setembro de 2000, a restrição, em todo o território nacional, a 

utilização das substâncias que destroem a camada de ozônio. Porém, abriu algumas exceções 

para utilizações específicas do Halon 1211 (bromoclorodifluormetano), o Halon 1301 

(bromotrifluormetano), que são consideradas pela resolução como de “usos essenciais”, 

conforme estão listados a seguir: para fins medicinais e formulações farmacêuticas para 

medicamentos na forma aerossol, agentes de processos químicos e analíticos, como reagente 

em pesquisas científicas, extinção de incêndio na navegação aérea e marítima, aplicações 

militares não especificadas, acervos culturais e artísticos, centrais de geração e transformação 

de energia elétrica e nuclear, e em plataformas marítimas de extração de petróleo.  

 Bianchini (2015), afirma que geralmente em aeronaves são encontrados extintores 

halogenados, que atuam por abafamento, quebrando a reação em cadeia que alimenta o fogo e 

seu uso é indicado em incêndio de materiais de classe “C” (equipamentos elétricos). 

  A interpretação do Tetraedro do Fogo é realizada por meio de quatro faces que 

representam um elemento do fogo cada. Os elementos que compõe o Tetraedro do Fogo são: 

combustível, comburente, calor e reação em cadeia (sequência de reações provocadas por um 

elemento ou grupo de elementos que tornam a queima autossustentável) e devem coexistir 

juntos para que o fogo se mantenha. O Tetraedro do Fogo é representado conforme mostra a 

figura 02, abaixo: 
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    Figura 02 - Tetraedro do Fogo 

 

Fonte: Seito et al. (2008, p.36). 

 

 Seito et al. (2008, p.36) citou os diversos fatores necessários para o fogo ser iniciado e 

se manter no material combustível, tais como: estado da matéria (sólido, líquido ou gás), 

massa específica (razão entre a massa e o volume da substância), superfície específica 

(propriedade dos sólidos que considera a relação entre a área total da superfície e a massa do 

sólido, ou volume bruto, ou área da seção transversal), calor específico (quantidade de calor 

necessária para que cada grama de uma determinada substância sofra a variação de 

temperatura de 1°C), calor latente de evaporação (quantidade de calor capaz de mudar o 

estado de agregação das moléculas de um corpo, mudando o seu estado quando fornecida ou 

retirada), ponto de fulgor (temperatura mais baixa na qual um combustível se vaporiza em 

quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável pelo contato com uma fonte 

externa de calor), ponto de ignição (temperatura mínima na qual ocorre uma combustão sem a 

necessidade de uma fonte de ignição), mistura inflamável (explosiva), quantidade de calor, 

composição química, quantidade de oxigênio disponível, umidade, etc. Estes fatores explicam 

as diferenças de comportamento dos materiais combustíveis na ignição (centelha ou faísca 

que inflama um material combustível) e na manutenção do fogo. 

 Seito et al. (2008, p.36) define que: condução do calor é o mecanismo onde a energia 

(calor) é transmitida por meio do material sólido, convecção do calor é o mecanismo no qual 

a energia (calor) se transmite pela movimentação do meio fluído aquecido (líquido ou gás), e 

radiação de energia é o mecanismo no qual a energia se transmite por ondas eletromagnéticas. 

 A condução pode ser exemplificada com a transferência de calor no cozimento de 

alimentos realizado através de panelas feitas de metais (que são bons condutores de calor) 

para os alimentos. 
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 A convecção pode ser exemplificada no funcionamento do ar condicionado, pois ele 

funciona por meio de um ciclo (corrente de convecção), no qual o ar quente sobe, e o ar frio, 

desce, devido as suas respectivas diferenças de densidades. Por este motivo o aparelho de ar 

condicionado é instalado na parte de cima da parede, desta forma, o ar frio fica acumulado na 

parte de baixo do cômodo. 

 A radiação pode ser exemplificada pelo processo no qual o sol aquece a terra, apesar 

de não estarem em contato. 

 Segundo Seito et al. (2008, p.36), quando o fogo é iniciado deve-se considerar o 

mecanismo de transmissão da energia, ou seja, condução do calor, convecção do calor e 

radiação de energia. Os modos de transmissão de energia influenciam na manutenção e no 

crescimento do fogo. A Figura 03, mostra a influência do mecanismo de transmissão da 

energia.  

 

Figura 03 - Influência da Condução (1), Convecção (2) e Radiação (3) na Combustão 

 

Fonte: Seito et al. (2009, p.36). 

 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.36), a explicação da figura 03, consiste em 

demonstrar que: em (1) a condução do calor prevalece, porém, a radiação de energia contribui 

na transmissão da energia térmica e a convecção praticamente não contribui para a 

transmissão da energia térmica; em (2) a radiação de energia e a condução do calor 

prevalecem e a convecção do calor pouco participa do processo de transmissão da energia 

térmica; e em (3) a condução do calor, convecção do calor e a radiação de energia contribuem 

proporcionalmente para a transmissão da energia térmica. É interessante notar que embora o 

combustível considerado seja o mesmo, o tempo de queima é diferente nesses três casos, e 

também, o tamanho das chamas é diferente para o mesmo tempo de queima.  
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 Barsano (2014, p.250) apresenta um exemplo ilustrativo na figura 04 do processo de 

condução, no qual a transferência de calor realizada molécula a molécula, multiplica-se em 

um mesmo corpo sólido, aquecendo-o em toda a sua extensão com o passar do tempo. 

 

Figura 04 - Transferência de Calor por Condução 

 

Fonte: Barsano (2014, p.250). 

 

 Barsano (2014, p.249) apresenta um exemplo ilustrativo na figura 05 de convecção em 

edificações, na qual transferência de calor é realizada por camadas de gases em movimento 

ascendente. 

 

Figura 05 - Convecção em Edificações 

 

Fonte: Barsano (2014, p.249). 

 

 Barsano (2014, p.250) apresenta um exemplo ilustrativo na figura 06 de radiação em 

edificações, na qual a transferência de calor por ondas caloríficas de uma edificação, irradia 

em todas as direções, possibilitando o surgimento de focos de incêndio nas edificações ao 

redor. 
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Figura 06 - Transferência de Calor por Radiação 

 

Fonte: Barsano (2014, p.250). 

 

1.3.3  Fatores que Influenciam o Incêndio 

 

Para a NBR 13860, incêndio é o fogo fora de controle, já para a ISO 8421-1, incêndio 

é a combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no tempo e no espaço. 

 Para Seito et al. (2008, p.43), não existem dois incêndios iguais, pois são vários os 

fatores que contribuem para seu princípio e desenvolvimento, como, por exemplo: forma 

geométrica e dimensões da sala ou local, superfície específica dos materiais combustíveis 

envolvidos, distribuição dos materiais combustíveis no local, quantidade de material 

combustível incorporado ou temporário, características de queima dos materiais envolvidos, 

local do início do incêndio no ambiente, condições climáticas (temperatura e umidade 

relativa), aberturas de ventilação do ambiente, aberturas entre ambientes para a propagação do 

incêndio, projeto arquitetônico do ambiente, medidas de prevenção de incêndio existentes, e 

medidas de proteção contra incêndio instaladas. 

 Segundo Seito et al. (2008), o incêndio costuma ser bem pequeno no início e o seu 

crescimento dependerá dos seguintes itens: do primeiro item ignizado, das características do 

comportamento ao fogo dos materiais na proximidade do item ignizado e sua distribuição no 

ambiente. A figura 07 ilustra a evolução do incêndio celulósico (de origem vegetal) na 

edificação: 
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Figura 07 - Curva de Evolução do Incêndio Celulósico 

 

Fonte: ISO/TR 3814 (1989). 

 

 Seito et al. (2008, p.44) explica a curva da evolução do incêndio celulósico, conforme 

a figura 04 da seguinte forma: a primeira fase é o incêndio inicial, que apresenta um 

crescimento lento, em geral de duração entre cinco a vinte minutos até a ignição, que inicia a 

segunda fase caracterizada pelas chamas que começam a crescer aquecendo o ambiente, nesse 

estágio ocorre a propagação do fogo para outros objetos adjacentes e ou para o material da 

cobertura ou teto. 

 O autor ressalta a grande probabilidade de sucesso quando um sistema de detecção de 

incêndio atua na primeira fase do incêndio celulósico, combatendo o incêndio até a sua 

extinção. Porém, quando a temperatura do ambiente atinge em torno de 600 ºC, todo o 

ambiente é tomado por gases e vapores combustíveis desenvolvidos na pirólise 

(decomposição térmica) dos combustíveis sólidos. Já os líquidos combustíveis, irão contribuir 

com seus vapores, por meio da inflamação generalizada (flashover) e o ambiente será tomado 

por grandes labaredas.  

 Barsano (2014, p.250) define flashover como a diminuição da quantidade de oxigênio 

juntamente com a produção de dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases 

durante o processo de queima, assim, o aquecimento ocorre de maneira generalizada até que 

todos os materiais combustíveis atinjam o ponto de ignição e queimem de forma instantânea e 

simultânea, aumentando a pressão interna do local. 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.43), caso o incêndio seja combatido antes dessa 

fase haverá grande probabilidade de sucesso na sua extinção. Este combate pode ser realizado 
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por chuveiros automáticos, por exemplo. O incêndio produz três produtos da combustão que 

são utilizados nos sistemas de detecção e chuveiros automáticos (sprinklers): calor, fumaça e 

chama.  

 Seito et al. (2008, p.44) caracteriza terceira fase pela diminuição gradual da 

temperatura do ambiente e das chamas, isso ocorre por meio do consumo do material 

combustível. Seito et al. (2008, p.44) afirma que nesta fase as temperaturas do ambiente 

atingirão valores acima de 1.100 ºC e todos os materiais combustíveis do ambiente entrarão 

em combustão, então, incêndio se propagará por meio das aberturas internas, fachadas e 

coberturas da edificação.  

 Segundo Seito et al. (2008, p.47), quando as aberturas de ventilação da edificação são 

insuficientes para a queima livre dos combustíveis, influem no controle do crescimento e 

duração do incêndio. E quando as aberturas de ventilação são suficientes para a queima livre 

dos materiais combustíveis, o controle do crescimento e da duração do incêndio dependem 

somente das características do combustível e seu arranjo no ambiente. 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.48), a fumaça é a mistura de gases, vapores e 

partículas sólidas finamente divididas, sendo o produto da combustão que mais afeta as 

pessoas por ocasião do abandono da edificação, e sua presença pode ser percebida 

visualmente ou pelo odor. A fumaça pode apresentar os seguintes efeitos na segurança das 

pessoas: tirar a visibilidade das rotas de fuga; tirar a visibilidade por provocar lacrimejamento, 

tosses e sufocação; aumentar a palpitação devido à presença de gás carbônico; provocar o 

pânico por ocupar grande volume do ambiente; provocar o pânico devido ao lacrimejamento, 

tosses e sufocação; debilitar a movimentação das pessoas pelo efeito tóxico de seus 

componentes; e ter grande mobilidade podendo atingir ambientes distantes em poucos 

minutos. 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.95), muitas vezes ambientes com fumaça e fogo, 

tendem frequentemente a gerar muita tensão nervosa, embora as pessoas tenham reações 

diferentes diante de situações adversas, em caso de sinistros, algumas pessoas apresentam um 

medo que foge ao controle racional, ou seja, o pânico. Porém, normalmente, as pessoas as 

pessoas apresentam uma demora na reação diante de uma situação de incêndio, não tomando 

qualquer atitude nos primeiros minutos, não acreditando que estejam sendo envolvidas em 

uma situação de risco grave e eminente. Um dos fatores mais importantes é o tempo de 

recebimento do aviso de incêndio, pois quando for tardio as situações de fogo e fumaça 

estarão mais severas, assim como a gravidade do incêndio e isso dificultará a orientação de 

qual direção seguir. 
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 Seito et al. (2008, p.49) afirma que a redução da visibilidade depende da composição e 

concentração da fumaça, do tamanho das partículas e de sua distribuição, da natureza da 

iluminação e do estado físico e mental da pessoa envolvida pela fumaça, apesar da densidade 

da fumaça poder ser medida objetivamente pela redução da intensidade do feixe de luz que 

passa através da atmosfera enfumaçada, esta pode ser relatada subjetivamente como redução 

da visibilidade. Segundo Seito et al. (2008, p.49), a densidade de fumaça é expressa 

usualmente em termos de obscurecimento de luz e densidade ótica da fumaça.  

 De acordo com Seito et al. (2008, p.51), a visibilidade dentro de um ambiente com 

fumaça depende de várias condições, que podem estar ligadas à fumaça (cor, tamanho das 

partículas, densidade e efeitos fisiológicos), ao ambiente (tamanho e cor do objeto observado, 

iluminação no objeto) e ao próprio observador (estado físico e mental, verificado em 

condições laboratoriais ou em estado de tensão ou pânico num incêndio real), a visibilidade 

mínima aceitável para as rotas de fuga é de 5 metros. A composição química da fumaça chega 

a ter duas centenas de substâncias, sendo altamente complexa e variável, a porcentagem 

dessas substâncias apresenta variações de acordo com o estágio do incêndio. A composição 

química dos materiais em combustão, a oxigenação e o nível de energia (calor) no processo, 

influenciam na formação dessas substâncias. 

 Seito et al. (2008, p.51) aponta as substâncias gasosas mais comuns que a compõe 

toxicidade da fumaça: monóxido de carbono; gás carbônico; gás cianídrico, cianeto ou 

cianureto de hidrogênio; gás clorídrico; óxidos de nitrogênio; gás sulfídrico e o gás oxigênio. 

 Seito et al. (2008) descreve essas substâncias gasosas que compõe toxicidade da 

fumaça e seu efeito no corpo humano: 

 O monóxido de carbono (CO) é encontrado em todos os incêndios e é resultado da 

combustão incompleta dos materiais combustíveis a base de carbono, como, por exemplo, a 

madeira, tecidos, plásticos, líquidos inflamáveis, gases combustíveis, etc. O efeito tóxico 

deste gás é a asfixia, pois ele substitui o oxigênio no processo de oxigenação do cérebro 

efetuado pela hemoglobina (componente do sangue responsável pela oxigenação das células 

do corpo), que é responsável por fixar o oxigênio no pulmão formando o composto 

denominado oxihemoglobina. Quando o oxigênio é substituído pelo monóxido de carbono, o 

composto formado é o carboxihemoglobina que provoca a asfixia do cérebro pela falta de 

oxigênio. Porém, esse é um processo reversível, mas lento, portanto, quando as pessoas forem 

afetadas por este gás é muito importante que elas recebam muito oxigênio e fiquem em 

repouso. A anóxia (ausência de oxigénio no sangue) produzida pelo monóxido de carbono não 

cessa pela respiração do ar fresco, como no caso dos asfixiantes simples. Em torno de 50% do 
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monóxido de carbono inalado é eliminado na primeira hora após um grau de exposição 

moderado, sua eliminação completa leva algumas horas quando se respira ar fresco. A 

concentração máxima de monóxido de carbono que uma pessoa pode se expor sem sentir seu 

efeito é de 50 partes por milhão (ppm) ou 0,005%, em volume no ar. Quando a exposição 

ultrapassa este nível aparecem sintomas como dor de cabeça, náuseas e etc.  

 Seito et al. (2008, p.65) apresenta no quadro 03 os sintomas típicos da exposição ao 

monóxido de carbono (CO). 

 

Quadro 03 - Sintomas Típicos da Exposição ao Monóxido de Carbono 

 

Fonte: Seito et al. (2009, p.65). 

 

 O gás carbônico (CO2) é encontrado também em todos os incêndios e é resultado da 

combustão completa dos materiais combustíveis a base de carbono. De acordo com Seito et 

al. (2008, p.52), a toxicidade do gás carbônico é discutível, pois, enquanto algumas 

publicações não o citam como gás tóxico dizem que o mal-estar é devido à diminuição da 

concentração de oxigênio pela presença do gás carbônico no ambiente, outras dizem ser 

tóxico. Porém, o efeito verificado nas pessoas que inalam o gás carbônico foi que a respiração 

é estimulada, os pulmões dilatam-se e aumenta a aceleração cardíaca. O gás carbônico produz 

sinais de intoxicação na concentração de 5% e após a exposição de 30 minutos, e em 

concentrações acima de 7% pode ocorrer a inconsciência causada pela exposição do gás. O 

limite tolerável em humanos é em torno de 5.000 partes por milhão (ppm) ou 0,5% em 

volume no ar.  

 O gás cianídrico, cianeto ou cianureto de hidrogênio (HCN), é produzido quando 

materiais que contém nitrogênio em sua estrutura molecular sofrem a decomposição térmica. 

Seda, náilon, orlon, poliuretano, uréia-formoldeido, acrilonitrila, butadieno e estireno são os 

materiais mais comuns que produzem o gás cianídrico na sua queima. O gás cianídrico e 
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outros compostos cianógenos bloqueiam a atividade de todas as formas de seres vivos, pois 

exercem uma ação inibidora de oxigenação nas células vivas do corpo. 

 O gás clorídrico (HCl), é um gás da família dos halogenados, assim como, o gás 

bromídrico (HBr), o gás fluorídrico (HF) e o gás iodídrico (HI). O cloro é o halogênio 

utilizado para inibir o fogo nos materiais sintéticos, sendo comum encontrá-lo nas estruturas 

dos diversos materiais de construção que sejam feitos de PVC - cloreto de polivinil. Seu efeito 

é lesar a mucosa do aparelho respiratório, em forma de ácido clorídrico (formado por pelo gás 

clorídrico e pela umidade da mucosa), provocando irritação quando a concentração é pequena, 

tosse e ânsia de vômito em concentrações maiores e finalmente lesão seguido de infecção. 

 Os óxidos de nitrogênio (NOx), correspondem a uma grande variedade de óxidos, óxi-

ácidos e óxi-anions, relativas aos estados de oxidação do nitrogênio de +1 a +5 (de 1 a cinco 

elétrons na camada mais externa e o estado de oxidação máxima é +5), pode ser formada em 

um incêndio. Seito et al. (2008, p.52), afirma que suas formas mais comuns são: monóxido de 

dinitrogênio (N2O); óxido de nitrogênio (NO); dióxido de nitrogênio (NO2) e tetróxido de 

dinitrogênio (N2O4). O óxido de nitrogênio não é encontrado livre na atmosfera porque é 

muito reativo com o oxigênio formando o dióxido de nitrogênio. Esses componentes são 

bastante irritantes inicialmente; em seguida, tornam-se anestésicos e atacam particularmente o 

aparelho respiratório, onde forma os ácidos nitroso e nítrico, em contato com a umidade da 

mucosa. Esses óxidos são produzidos, principalmente, pela queima de nitrato de celulose e 

decomposição dos nitratos inorgânicos. 

 O gás sulfídrico (H2S), é um gás muito comum no incêndio e é produzido na queima 

de madeira, alimentos, gorduras e produtos que contenham enxofre. Seu efeito tóxico sobre o 

homem é a paralisação do sistema respiratório e dano ao sistema nervoso. 

 O consumo do oxigênio na combustão dos materiais diminui a concentração do gás 

oxigênio (O2), em um ambiente atingido por um incêndio, este um dos fatores de risco à vida 

das pessoas.   

 De acordo com Oliveira (2005), a concentração normal de oxigênio (O2) no ar é de 

aproximadamente 21%, caso esta concentração diminua a um nível abaixo de 17% ocorre 

anóxia (ausência de oxigênio no ar), que causa a diminuição do controle muscular. Com os a 

níveis de oxigênio entre 14% e 10% é possível manter a consciência, porém há desorientação 

e muito cansaço. Concentrações entre 10% e 6% provocam desmaio e perda de consciência, e 

se este período for prolongado causará a morte. Além disso, a redução dos níveis de oxigênio 

como resultado do processo da combustão de um incêndio poderá ter efeitos narcóticos. 
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1.3.4 Histórico da Regulamentação da Segurança Contra Incêndio no Brasil 

 

 Será apresentada de forma resumida o histórico da Segurança Contra Incêndio no 

Brasil antes dos incêndios que provocaram as maiores mudanças na sociedade brasileira e 

quais foram as alterações ocorridas.   

 De acordo com Seito et al. (2008, p.22), a ausência de grandes incêndios e de 

incêndios com grande número de vítimas no Brasil, até início dos anos 1970 do século 

passado, não incentivava as regulamentações sobre o assunto de forma mais abrangente, além 

das regulamentações já existentes do corpo de bombeiros. A regulamentação esparsa, contida 

nos Códigos de Obras dos municípios, não levavam em conta o aprendizado com os incêndios 

ocorridos no exterior, exceto para o dimensionamento da largura das saídas e escadas e da 

incombustibilidade de escadas e da estrutura de prédios elevados. O corpo de bombeiros 

possuía algumas regulamentações, que indicavam em geral a obrigatoriedade de medidas de 

combate a incêndio, como a provisão de hidrantes e extintores, além da sinalização desses 

equipamentos. Embora a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tratasse da 

regulamentação dos assuntos ligados à produção de extintores de incêndio, inexistia, por 

exemplo, uma norma que tratasse de saídas de emergência. Toda a avaliação e classificação 

de risco eram realizadas em decorrência do dano ao patrimônio, sendo a única fonte 

reguladora dessa classificação a Tarifa Seguro Incêndio do Brasil (TSIB). 

 Seito et al. (2008, p.23) aponta uma sequência de grandes tragédias que incentivaram a 

reformulação e ampliação da legislação de segurança contra incêndio brasileira, conforme 

serão apresentados a seguir: em dezembro de 1961, no Gran Circo Norte-Americano, em 

Niterói, Rio de Janeiro, aconteceu o maior incêndio em perda de vidas no Brasil, tendo como 

resultado 250 mortos e 400 feridos; em dezembro de 1970, ocorreu o  incêndio na ala 13 da 

montadora de automóveis Volkswagen, em São Bernardo do Campo, com uma vítima fatal e 

com perda total dessa edificação; em fevereiro de 1972, no edifício Andraus, ocorreu o 

primeiro grande incêndio em prédios elevados, na cidade de São Paulo, do incêndio 

resultaram 352 vítimas, sendo 16 mortos e 336 feridos; em fevereiro de 1974, o incêndio no 

edifício Joelma gerou cento e setenta e nove mortos e trezentos e vinte feridos. 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.25), na década de 1970, ocorreram 

movimentações que abrangem o meio técnico, como, por exemplo, a realização de simpósios 

e elaboração de relatórios, e o meio político, como, por exemplo, ações nos Poderes 

Legislativo e Executivo, que visavam uma reestruturação na regulamentação da Segurança 

Contra Incêndio, constituindo o arcabouço que serviu de base para da legislação atual. 
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 Segundo Seito et al. (2008, p.25), a primeira consequência regulamentária ocasionada 

pelos grandes incêndios foi o Decreto Municipal nº 10.878 da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, que instituiu as normas especiais para a segurança dos edifícios a serem observadas na 

elaboração do projeto, na execução, bem como no equipamento e dispôs ainda sobre sua 

aplicação em caráter prioritário. O Decreto Municipal nº 10.878 foi editado uma semana após 

o incêndio no Edifício Joelma e dois anos após o incêndio no Edifício Andraus. As regras 

estabelecidas nessa regulamentação, foram incorporadas na Lei nº 8 266 de 1975, do novo 

Código de Edificações para o Município de São Paulo.  

 Seito et al. (2008, p.26) aponta três manifestações técnicas de destaque ocorreram após 

os grandes incêndios no Brasil: o Simpósio Brasileiro de Segurança Contra Incêndio em 

Edificações, organizado pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em colaboração com a 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança (SOBES) e com a Câmara Brasileira da 

Construção Civil, em março de 1974; o Simpósio de Sistemas de Prevenção Contra Incêndio 

em Instalações Urbanas, da Comissão Especial de Poluição Ambiental da Câmara dos 

Deputados, em junho de 1974, e o Relatório do Instituto de Engenharia de São Paulo de 1974. 

Segundo Seito et al. (2008, p.25), em 1975, o governador do Rio de Janeiro apresentou o 

Decreto-Lei nº 247, que dispõe sobre Segurança Contra Incêndio e Pânico, regulamentado em 

1976. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi reestruturado em dezembro de 1975, quando 

foi criado o Comando Estadual, cuja a principal missão é evitar incêndios. Em 1978, o 

Ministério do Trabalho editou a Norma Regulamentadora nº 23 (NR23) de Proteção Contra 

Incêndios, dispondo regras de proteção contra incêndio nos ambientes laborais. 

 Segundo Seito et al. (2008, p.29), grande parte do proposto nas legislações da década 

de 1970, somente foi implantada anos mais tarde, por meio da produção das normas da 

ABNT, que permitiram difundir a tecnologia necessária para sua execução. Por exemplo, são 

da década de 1980 as normas sobre alarme e detecção, iluminação de emergência e outras. A 

Prefeitura de São Paulo editou seu Código de Obras aprimorou as Medidas de Proteção 

Contra Incêndio em seu novo Código, de 1992. As regulamentações estaduais, iniciadas com 

o código do Rio de Janeiro, cresceram juntamente com a efetivação da autonomia do corpo de 

bombeiros nos Estados. 

 Segundo Seito et al. (2008, p.30), a regulamentação da Segurança Contra Incêndio de 

São Paulo foi atualizada em 1993 (Decreto nº 38.069 de 1993). Existe um projeto de Lei da 

Câmara na Assembleia Paulista desde 1993, (PLC nº 68 de 1993), para regulamentar o 

Código Estadual de Proteção Contra Incêndio e Emergências, pois o estado de São Paulo 

ainda não possui seu Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências, embora 
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este código conste na Constituição do estado de São Paulo de 1989. Além disso, não há o 

equacionamento do abastecimento de água para incêndio, por meio de hidrantes públicos, em 

especial para a cidade de São Paulo, como ocorre no Rio de Janeiro, por exemplo. Outros 

estados brasileiros possuem seus Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e 

Emergências, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Ceará, Minas Gerais, 

Rondônia, e etc.  

 De acordo com Seito et al. (2008, p.30), o Regulamento de Segurança Contra Incêndio 

das Edificações e Áreas de Risco no estado de São Paulo apresentou grande crescimento 

técnico por meio do Decreto nº 46.076 de 2001.  Atualmente, o Regulamento de Segurança 

Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco no estado de São Paulo é estabelecido pelo 

Decreto Estadual 56.819 de 2011. 

 Segundo Pasqualoto et al. (2015), o incêndio na boate Kiss na da cidade de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, em 2013, matou 242 pessoas e feriu cerca de 600 pessoas, quase 

uma centena dos feridos estavam em estado grave. A Lei Federal nº 13.425 de 2017, foi 

criada em função da tragédia ocorrida na cidade de Santa Maria, também chamada de "Lei 

Kiss", foi sancionada pela Presidência da República em 30 de março de 2017, entrou em vigor 

em setembro de 2017, e estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a 

incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público.  

 No município de São Paulo, o prefeito João Doria sancionou o atual Código de Obras 

e Edificações (COE), por meio da Lei nº 16.642, de 09 de maio de 2017. 

 Recentemente, um caso de incêndio criminoso em uma instituição de ensino de 

educação infantil causou grande comoção nacional, no dia 5 de outubro de 2017, a creche 

Gente Inocente, localizada em Janaúba, Minas Gerais, foi incendiada pelo vigia.  De acordo 

com Queiroga (2018), a tragédia de Janaúba fez 58 vítimas, incluindo mortos e feridos, sendo 

que 10 crianças e três professores morreram, além do autor do crime, o número total de 

mortes na tragédia foi de 14 pessoas. A creche Gente Inocente ganhará o nome da professora 

Helley de Abreu Silva Batista, que sacrificou a própria vida para salvar boa parte das crianças 

e evitar que o vigia fizesse mais vítimas. 

 

1.3.5 Dados de Incêndios por Causas Elétricas 

 

 Grande parte dos incêndios possuem como origem problemas elétricos, embora no 

Brasil haja dificuldades na obtenção de dados referentes especificamente aos incêndios 

gerados por curtos circuitos, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 
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Eletricidade (Abracopel) realizou um levantamento estatístico sobre o assunto. Porém, a 

associação salienta que tais números representam uma parcela da realidade brasileira, pois 

estima que o número real de acidentes esteja entre 3 a 5 vezes do total levantado. Em seu 

Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, publicado em 2017, a Associação 

Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) apresentou dados 

do período de 2013 até 2016. 

 A seguir, serão apresentados os dados obtidos pela Associação Brasileira de 

Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) (2017):  

 No ano de 2013, ocorreram 200 incêndios originados por um curto circuito ou 

sobrecarga e não foram apresentados registros de mortes no Brasil. No que se refere à 

porcentagem por região, a região Nordeste liderou o índice de acidentes, com 34% das 

ocorrências, seguida pela região Sudeste com 27%, conforme o gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Incêndios de causas elétricas por região do Brasil em 2013 

 

Fonte : Abracopel (2017). 

 

 No ano de 2014, ocorreram 295 incêndios originados por um curto circuito ou 

sobrecarga e 20 mortes foram registradas no Brasil. No que se refere à porcentagem por 

região, a região Sudeste liderou o índice de acidentes, com 39% das ocorrências, seguida pela 

região Nordeste com 23%, conforme o gráfico 02. 

 

Gráfico 02 - Incêndios de causas elétricas por região do Brasil em 2014 

 

Fonte : Abracopel (2017). 
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 No ano de 2015, ocorreram 441 incêndios originados por um curto circuito ou 

sobrecarga e 33 mortes foram registradas no Brasil. No que se refere à porcentagem por 

região, a região Sudeste liderou o índice de acidentes, com aproximadamente 30% das 

ocorrências, seguida pela região Nordeste com aproximadamente 26%, conforme o gráfico 

03. 

 

Gráfico 03 - Incêndios de causas elétricas por região do Brasil em 2015 

 

Fonte : Abracopel (2017). 

 

 No ano de 2016, ocorreram 448 incêndios originados por um curto circuito ou 

sobrecarga e 33 mortes foram registradas no Brasil. No que se refere à porcentagem por 

região, a região Sudeste liderou o índice de acidentes, com aproximadamente 30% das 

ocorrências, seguida pela região Nordeste com aproximadamente 23%, conforme o gráfico 

04. 

 

Gráfico 04 - Incêndios de causas elétricas por região do Brasil em 2016 

 

Fonte : Abracopel (2017). 

 

 O gráfico 05, apresenta os dados de mortes em incêndios de origem elétrica no Brasil, 

de acordo com os dados Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade (Abracopel): 
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Gráfico 05 – Mortes em incêndios de causas elétricas por região do Brasil 

 

Fonte : Abracopel (2017). 

 

 Segundo os dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade (Abracopel) (2017), a maior variação de casos de incêndios gerados por 

problemas elétricos no Brasil, de um ano para o outro, foi no período de 2014 a 2015, que 

apresentou um aumento de 39%. No ano de 2014, ocorreram 295 incêndios originados por um 

curto circuito ou sobrecarga, este número subiu para 441 casos em 2015. A quantidade de 

mortes deste período também apresentou um aumento significativo de aproximadamente 

65%, pois de 20 casos no ano de 2014, o número subiu para 33 mortes no ano de 2015. O 

período de 2015 até 2016, permaneceu sem variações bruscas no total dos casos de incêndios 

e de mortes. Os dados de mortes em incêndios gerados por problemas elétricos no Brasil, 

somente começaram a ser computados em 2014 pela Associação Brasileira de 

Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel).  

 De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade (Abracopel) (2017), a região Sudeste liderou o índice de acidentes durante o total 

do período pesquisado, seguida pela região Nordeste. A maior variação de casos de incêndios 

gerados por problemas elétricos na região sudeste anual, foi no período de 2013 a 2014, que 

apresentou um aumento de aproximadamente 113%. No ano de 2013, ocorreram 54 incêndios 

originados por um curto circuito ou sobrecarga, este número subiu para 115 em 2014.  

 O período de 2014 a 2015, não apresentou variações bruscas de casos de incêndios 

gerados por problemas elétricos e de mortes na região sudeste. 

 A quantidade de mortes na região sudeste do período de 2015 a 2016 apresentou um 

aumento de 33%, pois de 09 mortes em 2015, o número subiu para 12 mortes no ano de 2016. 
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O período de 2015 até 2016, permaneceu sem variações bruscas no total de mortes e estável 

nos casos de incêndios na região sudeste. 

 Ainda segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade (Abracopel) (2017), o estado de São Paulo apresentou: 37 casos de incêndios de 

origem elétrica em 2013, 59 casos de incêndios de origem elétrica e 04 mortes em 2014, 77 

casos de incêndios de origem elétrica e 05 mortes em 2015, e 82 casos de incêndios de origem 

elétrica e 10 mortes em 2016. 

 A maior variação de casos de incêndios gerados por problemas elétricos no estado de 

São Paulo anual, foi no período de 2013 a 2014, que apresentou um aumento de 

aproximadamente 60%. No ano de 2013, ocorreram 37 incêndios originados por um curto 

circuito ou sobrecarga, este número subiu para 59 em 2014. O período de 2014 a 2015, 

apresentou um aumento de aproximadamente 31%. No ano de 2015, o número anual de 

incêndios originados por um curto circuito ou sobrecarga, subiu de 59 para 77. O período de 

2015 a 2016, apresentou um aumento de apenas 7%. No ano de 2015, o número anual de 

incêndios originados por um curto circuito ou sobrecarga, subiu de 77 para 82. 

 A maior variação de casos de mortes em incêndios gerados por problemas elétricos no 

estado de São Paulo anual, foi no período de 2015 a 2016, que apresentou um aumento 

significativo de 100%. No ano de 2016, o número anual de mortes por incêndios originados 

por um curto circuito ou sobrecarga, subiu de 05 em 2015 para 10. O período de 2014 a 2015, 

apresentou um aumento de mortes de 25%. No ano de 2015, o número anual de mortes por 

incêndios originados por um curto circuito ou sobrecarga, subiu de 04 para 05. 

 

1.3.6  Legislação Federal, Estadual e Municipal de Proteção Contra Incêndio 

 

 No Brasil todas as edificações devem respeitar a legislação de Proteção Contra 

Incêndio, independentemente de sua finalidade devem obedecer a Norma Regulamentadora nº 

23 de Proteção Contra Incêndios, além da legislação estadual e municipal. Além disso, os 

estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de reunião de público, devem respeitar a Lei 

Federal nº 13.425 de 2017, que estabelece diretrizes gerais acerca de medidas de prevenção e 

combate a incêndio e a desastres. No estado de São Paulo, há 44 Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros e o Decreto Estadual nº 56.819 de 2011, que regulamenta a Segurança 

Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco. No município de São Paulo há o Código 

de Obras e Edificações do Município de 2017 e a Lei Municipal nº 16.312 de 2015, que 
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tornou obrigatória a presença de uma brigada de bombeiros civis em estabelecimentos com 

alto índice de circulação de pessoas. 

 

1.3.6.1 Norma Regulamentadora nº 23 (NR23)  

 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.29), a Norma Regulamentadora nº 23 (NR23) de 

Proteção Contra Incêndios foi editada em 1978, é obrigatória nos locais em que haja relação 

trabalhista regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, obriga que esses locais possuam: 

proteção contra incêndio, saídas, equipamentos para resposta a incêndios e pessoas adestradas 

para uso desses equipamentos. A norma detalha e determina a segurança de itens como: 

largura de saídas, portas, escadas, sistemas de hidrantes, extintores e alarme, realização de 

exercícios de alerta, e etc. 

 A seguir serão apresentados os itens presentes na Norma Regulamentadora nº 23: 

 No item 23.1, a Norma Regulamentadora determina que todos os empregadores devem 

adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as 

normas técnicas aplicáveis. No item 23.1.1, a Norma Regulamentadora estabelece que o 

empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre: a utilização dos 

equipamentos de combate ao incêndio; procedimentos para evacuação dos locais de trabalho 

com segurança; e dispositivos de alarme existentes. 

 No item 23.2, a Norma Regulamentadora determina que os locais de trabalho deverão 

dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem 

nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. 

 No item 23.3, a Norma Regulamentadora estabelece as aberturas, saídas e vias de 

passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, 

indicando a direção da saída. 

 No item 23.4, a Norma Regulamentadora determina que nenhuma saída de emergência 

deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.  

 No item 23.5, a Norma Regulamentadora estabelece que as saídas de emergência 

podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior 

do estabelecimento. 

 

1.3.6.2 Normas Brasileiras (ABNT NBR)  
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 A publicação das Normas Brasileiras (ABNT NBR) é realizada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras são elaboradas por 

seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), fundamentadas em guias e princípios técnicos 

internacionalmente aceitos. 

 Segundo Neves (2002), a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o 

órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico brasileiro. É uma entidade privada, fundada em 1940, sem fins 

lucrativos, reconhecida como único Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 

07 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO), de 24.08.1992.  

 

1.3.6.3  A Lei Federal nº 13.425 de 2017 

 

 A Lei nº 13.425 de 30 de março de 2017, estabelece diretrizes gerais acerca de 

medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos comerciais, 

edificações e áreas de reunião de público. A Lei que entrou em vigor no final de setembro de 

2017, após decorridos 180 dias de sua publicação oficial, ficou popularmente conhecida como 

"Lei Kiss", por ter sido criada em função da tragédia de janeiro de 2013 na boate kiss, 

localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

 O projeto desta Lei (Projeto de Lei nº 2.020 de 2007), teve as passagens mais 

rigorosas vetadas pelo Presidente da República Michel Temer, conforme a seguir: a obrigação 

de espaços com ocupação de público inferior a 100 pessoas com apenas uma saída seguirem 

as normas especiais editadas pelo poder público municipal e respeitando a legislação estadual 

de combate a incêndio de locais de com grande concentração de pessoas; a necessidade do 

processo de aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) em 

edificações observar atos normativos expedidos pelos órgãos competentes e normas técnicas 

registradas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO); a obrigatoriedade da fiscalização anual de estabelecimentos comerciais e de 

serviços e edifícios residenciais por bombeiros e fiscais das prefeituras; a obrigação das 

prefeituras fiscalizarem periodicamente os estabelecimentos comerciais, de serviços e 

edifícios residenciais; a obrigação dos engenheiros, arquitetos, bombeiros, proprietários de 

estabelecimentos e edificações, promotores de eventos e prefeitura observarem as normas 

técnicas registradas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de outra 
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entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (CONMETRO); criminalizar o descumprimento das determinações relativas à 

prevenção e ao combate a incêndio e a desastres, com a pena de detenção de seis meses a dois 

anos e multa; a configuração de improbidade administrativa aos prefeitos que não atenderem 

aos prazos para a emissão de alvarás relativos à lei de prevenção contra incêndios; a 

caracterização de improbidade administrativa dos prefeitos que deixassem de fiscalizar a 

observância das normas de proteção a incêndio nos estabelecimentos; a caracterização de 

improbidade administrativa dos oficiais do Corpo de Bombeiros que deixassem de garantir o 

cumprimento dos prazos legais para a emissão de laudo após vistoria em edificações; a 

devolução  dos recursos relativos aos incentivos fiscais que tenham sido concedidos aos 

estabelecimentos que deixassem de observar as normas de prevenção contra incêndios e 

desastres; a proibição do uso de comandas para a cobrança de produtos consumidos nos 

estabelecimentos, pois o sistema cobrança das comandas somente na saída dificulta a 

evacuação das pessoas em casos de emergência; e as construções estariam sujeitas a vistoria 

por falta de reparos, os responsáveis seriam obrigados a viabilizarem a entrada dos fiscais por 

determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). 

 Alguns pontos importantes aprovados na Lei nº 13.425 de 2017, serão discutidos a 

seguir, esta lei alterou aspectos da Lei nº 8.078 de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor), e também da Lei nº 8.429 de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 

 Uma nova modalidade de improbidade administrativa foi atribuída à Lei nº 8.429 de 

1992, que atualmente é aplicada aos prefeitos, segundo o artigo 13 da Lei nº 13.425 de 2017, 

por meio do artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que determina que é 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas, a nova 

modalidade de prática abusiva do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e de seu 

inciso XIV, que não permite o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um 

número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. 

Ainda, consta no artigo 13, que os prefeitos terão o prazo dois anos, a partir da vigência da 

Lei nº 13.425 de 2017, para editar normas especiais de combate e prevenção a incêndios e a 

desastres em locais de grande concentração e circulação de pessoas, e o prefeito municipal 

que deixar de tomar as providências necessárias, incorrerá em improbidade administrativa. 

 O artigo 17 da Lei nº 13.425 de 2017 complementou o artigo 39 com a nova 

modalidade de prática abusiva do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
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acrescentando o inciso XIV. Além disso, o artigo 18 da Lei nº 13.425 de 2017, complementou 

o artigo 65 (de infração penal contra o consumidor) do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. O artigo 65 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelece no seu 

parágrafo 1º que as penas são aplicáveis à lesão corporal e à morte, pela execução de serviço 

de alto grau de periculosidade, contrariando a determinação de autoridade competente. 

Também foi acrescentado ao parágrafo 2º, que a prática do disposto o inciso XIV, do artigo 

39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, também caracteriza o crime previsto no 

caput deste artigo. 

 O artigo 21 da Lei nº 13.425 de 2017, destaca a fiscalização dos órgãos responsáveis 

pelo exercício das profissões de engenheiro e arquiteto na apresentação dos projetos técnicos 

elaborados, devidamente aprovados pelo poder público municipal, incluindo o projeto de 

prevenção de incêndios. 

 Na área educacional, o artigo 8º da Lei nº 13.425 de 2017, estabelece os cursos de 

graduação em Engenharia e Arquitetura no Brasil, em universidades e organizações de ensino 

públicas e privadas, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos, incluirão 

nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à prevenção, combate a incêndio e a desastres. 

 Embora a Lei nº 13.425 de 2017 sancionada, tenha apresentado diversos vetos por 

parte do Presidente da República, visando não onerar os empresários, não criminalizando com 

o devido rigor àqueles que descumprem as normas de segurança, a edição da nova lei é um 

reflexo bem-intencionado por parte das autoridades, que procuraram atender à comoção 

popular por mais segurança.  A nova lei apresenta pontos positivos, como os acréscimos ao 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor e à de Lei de Improbidade Administrativa, além 

de reforçar o ensino de conteúdo relativo à prevenção, combate a incêndio e a desastres nas 

instituições de ensino. 

 

1.3.6.4. Decreto Estadual nº 56.819 

 

Segundo o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP) (2011), o Decreto Estadual legisla sobre os objetivos e os conceitos gerais de 

segurança contra incêndio, sobre a classificação das edificações e prescreve as tabelas de 

exigências das medidas de segurança contra incêndio que devem ser implantadas nas 

edificações. Todas as exigências, que variam basicamente em função do uso, da área e da 

altura da edificação, encontram-se no Regulamento de Segurança Contra Incêndio das 

Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo (Decreto Estadual 56.819 de 2011). 
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De acordo com o Decreto Estadual nº 56.819 de 2011, todas as edificações, 

excetuando-se as residências unifamiliares necessitam de regularização junto ao Corpo de 

Bombeiros. O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), 

emite oficialmente um documento denominado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB), cuja a função é certificar e garantir que a edificação passou por uma vistoria, e que 

está em condições de Segurança Contra Incêndio aceitáveis. 

O referido Decreto foi instituído com os seguintes objetivos: proteger a vida dos 

ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio; dificultar a propagação do 

incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; proporcionar meios de controle 

e extinção do incêndio; dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiro; e 

proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações. 

 

1.3.6.5 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 

 

 As Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo estão 

divididas em 44 normas aplicáveis, cada uma das Instruções Técnicas possui sua 

especificação de aplicação, dessa forma, o conjunto de normas é selecionado de acordo com o 

ambiente.   

 De acordo com o CBPMESP (2011), as Instruções Técnicas detalham todas as 

medidas de segurança contra incêndio, explicitando regras de como se implantar determinado 

sistema preventivo, por exemplo, a regulamentação nos ambientes nos quesitos sinalização e 

de medidas de proteção contra incêndios e etc.  A seguir serão apresentadas as Instruções 

Técnicas na sequência: Instrução Técnica nº 01 (Procedimentos Administrativos), Instrução 

Técnica nº 02 (Conceitos básicos de segurança contra incêndio), Instrução Técnica nº 03 

(Terminologia de segurança contra incêndio), Instrução Técnica nº 04 (Símbolos gráficos para 

projeto de segurança contra incêndio), Instrução Técnica nº 05 (Segurança contra incêndio – 

urbanística), Instrução Técnica nº 06 (Acesso de viatura na edificação e área de risco), 

Instrução Técnica nº 07 (Separação entre edificações), Instrução Técnica nº 08 (Resistência ao 

fogo dos elementos de construção), Instrução Técnica nº 09 (Compartimentação horizontal e 

compartimentação vertical), Instrução Técnica nº 10 (Controle de materiais de acabamento e 

revestimento), Instrução Técnica nº 11 (Saídas de emergência), Instrução Técnica nº 12 

(Centros Esportivos e de Exibição - Requisitos de Segurança contra Incêndio), Instrução 

Técnica nº 13 (Pressurização de escada de segurança), Instrução Técnica nº 14 (Carga de 

incêndio nas edificações e áreas de risco), Instrução Técnica nº 15 (Controle de fumaça), 
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Instrução Técnica nº 16 (Plano de emergência contra incêndio), Instrução Técnica nº 17 

(Brigada de incêndio), Instrução Técnica nº 18 (Iluminação de emergência), Instrução Técnica 

nº 19 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio), Instrução Técnica nº 20 (Sinalização de 

emergência), Instrução Técnica nº 21 (Sistema de proteção por extintores de incêndio), 

Instrução Técnica nº 22 (Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio), 

Instrução Técnica nº 23 (Sistema de chuveiros automáticos), Instrução Técnica nº 24 (Sistema 

de chuveiros automáticos para áreas de depósito), Instrução Técnica nº 25 (Segurança contra 

incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis), Instrução Técnica nº 26 (Sistema fixo de 

gases para combate a incêndio), Instrução Técnica nº 27 (Armazenamento em silos), Instrução 

Técnica nº 28 (Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito 

de petróleo), Instrução Técnica nº 29 (Comercialização, distribuição e utilização de gás 

natural), Instrução Técnica nº 30 (Fogos de artifício), Instrução Técnica nº 31 (Segurança 

contra incêndio para heliponto e heliporto), Instrução Técnica nº 32 (Produtos perigosos em 

edificação e área de risco), Instrução Técnica nº 33 (Cobertura de sapé, piaçava e similares), 

Instrução Técnica nº 34 (Hidrante urbano), Instrução Técnica nº 35 (Túnel rodoviário), 

Instrução Técnica nº 36 (Pátio de contêiner), Instrução Técnica nº 37 (Subestações elétrica), 

Instrução Técnica nº 38 (Segurança contra incêndio em cozinha profissional), Instrução 

Técnica nº 39 (Estabelecimentos destinados a restrição de liberdade), Instrução Técnica nº 40 

(Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos), Instrução 

Técnica nº 41 (Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão), Instrução Técnica nº 

42 (Projeto Técnico Simplificado), Instrução Técnica nº 43 (Adaptação às normas de 

Segurança Contra Incêndio - Edificações existentes) e Instrução Técnica nº 44 (Proteção ao 

meio ambiente). 

 A Instrução Técnica nº 16 de 2011, estabelece os requisitos para a elaboração, 

manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando proteger a vida, o 

meio ambiente e o patrimônio. Em locais de grande concentração de pessoas, o número de 

vítimas pode aumentar por falta de conhecimento sobre os melhores locais de saída. O plano 

de emergência contra incêndio visa reduzir o pânico, pisoteamentos, pessoas presas em 

elevadores entre outras falhas no planejamento e na execução do abandono de emergência. 

 A Instrução Técnica nº 17 de 2014, estabelece a Brigada de Incêndio, que é a principal 

Instrução Técnica relativa à preparação de recursos humanos treinados e capacitados em casos 

de incêndio, possibilitando um rápido e eficiente abandono do edifício, realizando o 

atendimento das situações de emergência, conforme o plano de emergência contra incêndio 

estabelecido. 



63 

 

 Segundo Barsano (2014, p. 252), se não houver um grupo de pessoas preparadas para 

lidar com um incêndio no ambiente de trabalho, o pânico pode causar mais vítimas. Tal 

situação pode ser evitada com exercícios de alerta, que minimizam os danos por 

desconhecimento técnico e operacional do fogo, equipamentos de combate e rotas de fuga. A 

brigada de incêndio atua para controlar a situação, fornecendo comandos e orientações, até a 

chegada do Corpo de Bombeiros. A implantação da brigada possibilita as primeiras ações de 

combate ao incêndio e auxilia no atendimento às vítimas, até a chegado a chegada de ajuda 

especializada. 

 Conforme está previsto na Instrução Técnica nº 17, os requisitos para determinar a 

obrigação de formação de brigada de incêndio e o número de brigadistas podem variar de 

acordo com o grupo de ocupação da edificação, o grau de risco, a altura e a área total 

construída da edificação, etc.  Além de estar presente na Instrução Técnica nº 17, a formação 

de brigada de incêndio também é exigida pela Norma Regulamentadora nº 23, Decreto 

Estadual 56.819 e Lei Municipal de São Paulo nº 16.312.   

 

 Embora a instituição analisada possua o enquadramento necessário para a formação de 

uma brigada de incêndio, não há brigada no local.  Como o campus não cumpre o que está 

disposto nas normas, permanece sem a licença do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo. Pois, havendo a obrigatoriedade da brigada de incêndio, a instituição deve cumpri-la 

para ter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

 

1.3.6.6 Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo de 2017 

 

 O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo de 1992, foi substituído, 

atualmente, pelo novo Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo de 2017, 

por meio da Lei nº 16.642, de 09 de maio de 2017. O novo Código de Obras e Edificações 

(COE) trouxe algumas inovações como: simplificar o processo de documentação; desobrigar 

a licença de atividades de pouca relevância urbanística, como, por exemplo, obras 

complementares de até 30 metros quadrados, reformas internas, construção de piscinas, muros 

e etc; estabelecer os prazos para a emissão de alvarás, sendo até 90 dias para o Alvará de 

Aprovação e até 30 dias para o Alvará de Execução.  

 O atual Código de Obras e Edificações (COE) apresenta uma definição mais objetiva 

de quais são as obrigações do Poder Público, do proprietário e do responsável técnico pelo 

projeto e pela execução da obra. Desta forma, a responsabilidade pelo cumprimento da 
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legislação na parte interna do imóvel é do proprietário, e a prefeitura deixou de averiguar os 

detalhes internos das edificações. Fica permitida a modernização de edificações existentes, 

que construídas antes de 1992, sendo aceita a adaptação razoável, ou seja, soluções que não 

atendam à legislação vigente. 

 Os artigos presentes no Código de Obras e Edificações (COE) do Município de São 

Paulo apresentam forte relação com a questão da segurança no imóvel e com a Segurança 

Contra Incêndio, alguns deles serão apresentados conforme a seguir: 

  O artigo 7º, estabelece que todos os pedidos de documentos de controle da atividade 

edilícia devem ser subscritos pelo proprietário ou possuidor em conjunto com um profissional 

habilitado. 

  O artigo 9º, ressalta que a observância das disposições do Código não desobriga o 

profissional do cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atuação, impostas 

pelo respectivo conselho profissional, e daquelas decorrentes da legislação federal, estadual e 

municipal. 

 O artigo 11, aponta a responsabilidade exclusiva do técnico do projeto pela 

conformidade do projeto às normas técnicas gerais e específicas de construção e às 

disposições legais e regulamentares aplicáveis aos aspectos interiores das edificações, e em 

seu parágrafo segundo, afirma que projeto de segurança de uso deve observar as disposições 

estabelecidas nas normas pertinentes ao sistema construtivo e de estabilidade, condições de 

escoamento, condições construtivas especiais de segurança de uso, potencial de risco, 

instalações elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, equipamentos e 

sistemas de Segurança Contra Incêndio e aos sistemas complementares. 

 O artigo 12, trata dos documentos de controle da edificação, e afirma que o controle a 

deve ser exercido por meio da emissão de alvará, certificado, autorização ou registro em 

cadastro de acordo com o tipo de obra, serviço e equipamento a ser executado ou instalado, 

mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado. 

 O artigo 87, trata das irregularidades, e afirma que quando verificada a inexistência de 

condições de estabilidade, segurança ou salubridade de uma obra, edificação, serviço ou 

equipamento, o proprietário ou o possuidor e o responsável técnico pela obra devem ser 

intimados a dar início às medidas necessárias à solução da irregularidade no prazo de cinco 

dias, devendo ainda ser lavrado o auto de interdição total ou parcial do imóvel, dando-se 

ciência aos proprietários e ocupantes. 

 

1.3.6.7 Lei Municipal de São Paulo nº 16.312 de 2015 
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 Por meio da Lei Municipal nº 16.312 de 2015, o município de São Paulo, tornou 

obrigatória a presença de uma brigada profissional, composta por bombeiros civis, em 

estabelecimentos com alto índice de circulação de pessoas.  

 A Lei Federal nº 11.901 de 2009, regulamenta a profissão de bombeiro civil no Brasil, 

que é um profissional cuja a função é exclusivamente de prevenção e combate a incêndio. 

Embora a Lei Federal nº 11.901 de 2009 defina as funções do bombeiro civil, ela não obriga a 

contratação desse profissional, ficando a cargo da legislação estadual e/ou municipal 

determinar sua contratação.  

 Conhecida popularmente como “lei do bombeiro civil”, a Lei Municipal nº 16.312 de 

2015, estabelece que os campi universitários; casas de espetáculos; centros comerciais; lojas 

de departamento; hipermercados ou qualquer estabelecimento de reunião pública educacional 

ou de eventos em área pública ou privada que receba grande concentração de pessoas, em 

número acima de 1.000 ou com circulação média de 1.500 pessoas por dia; assim como, as  

demais edificações que exijam a presença de bombeiro civil, conforme a Legislação Estadual, 

devem contar com a presença obrigatória de bombeiros civis no local. 

 Campus universitário, de acordo com a Lei Municipal nº 16.312 de 2015, pode ser 

compreendido como: conjunto de faculdades e/ou escolas para especialização profissional e 

científica, instalado em imóvel com área superior a 3.000 m². 

 A instituição federal onde o estudo de caso foi realizado está situada Município de São 

Paulo, como o em imóvel possui área superior a 3.000 m² e não possui bombeiros civis, está 

descumprindo esta lei. No artigo 4º, a Lei Municipal nº 16.312 de 2015, estabelece no caso de 

descumprimento aos termos desta lei, multa no valor de R$ 5.000, atualizado anualmente com 

base no Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou, em sua falta, em outro índice de 

referência. 

 

1.3.6.8 Portaria Normativa nº 3, de 7 de maio de 2010 

 

 A Portaria Normativa nº 3, de 7 de maio de 2010, do Ministério do Planejamento, 

estabelece orientações básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) aos 

órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), e 

tem como objetivo definir as diretrizes gerais para implementação das ações de vigilância aos 

ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do servidor. 



66 

 

Na Seção III, artigo 6º, inciso VI, determina como os atores fundamentais para a efetivação 

desta norma a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP). Os objetivos da 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) são: propor ações voltadas à 

promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das condições de 

trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho; 

propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da 

saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo 

de trabalho; e valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e 

detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes 

transformadores da realidade. 

 No inciso VII, apresenta os deveres do servidor de participar, acompanhar e indicar à 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) e/ou à equipe de vigilância e 

promoção as situações de risco nos ambientes e processos de trabalho, apresentar sugestões 

para melhorias e atender às recomendações relacionadas à segurança individual e coletiva. 

 

1.4 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 

 O combate a incêndios se faz por meio do uso de equipamentos de Segurança Contra 

Incêndio, seu uso correto é uma das principais providências para que o acidente (incêndio) 

seja controlado. Para fins informativos, serão apresentados os principais equipamentos que 

apresentam esta função. 

  

1.4.1 Extintores Portáteis 

 

 De acordo com Araujo (2014, p. 2048), os extintores portáteis (de massa menor ou 

igual a 20 kg) são utilizados para extinção ou princípio de incêndios, os extintores portáteis de 

cilindro são limitados pela quantidade de produto no recipiente e são usados para apagar 

pequenas chamas. Para a extinção de incêndios são utilizados hidrantes, chuveiros 

automáticos (sprinklers) ou baterias fixas de dióxido de carbono com cilindros de grande 

capacidade. Segundo Araujo (2014, p. 1456), a instalação de extintores de incêndio consiste 

em uma medida de proteção coletiva.  

 Araujo (2014, p. 2048) explica que como todos os mecanismos de extinção, os agentes 

extintores atuam eliminando ou separando uma das partes do tetraedro do fogo das outras três, 
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podendo agir pelo isolamento do combustível, eliminação das fontes de ignição, isolamento 

do comburente e interrupção da reação em cadeia. 

 Araujo (2014, p. 2048) apresenta a seguir, alguns exemplos de agentes extintores 

eliminando ou separando uma das partes do tetraedro do fogo: 

 O isolamento do combustível pode ocorrer por meio do corte da fonte de combustível, 

retirando o combustível de onde ele esteja armazenado, removendo o combustível da área de 

risco, permitindo que o fogo consuma o combustível, e diluindo o combustível em agua 

quando caso for possível (por exemplo: álcool). 

 A eliminação das fontes de ignição interrompe a reação química em cadeia, por 

exemplo, o alto calor de vaporização da água a torna um agente extintor eficaz. 

 O isolamento do comburente (oxigênio ou outros) ignição interrompe a reação 

química em cadeia, sua eliminação depende do produto envolvido, necessitando de um agente 

extintor adequado de acordo com a classe de incêndio. São exemplos deste método: o uso da 

manta anti-fogo, espuma, dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), ou água na forma de 

neblina. 

 A interrupção da reação química em cadeia, pode ser obtida, por exemplo, quando o 

pó químico seco inibe a reação em cadeia, reagindo com o combustível e impedindo a reação 

com o comburente. 

 De acordo com Araujo (2014, p. 2048), os extintores de incêndio são classificados em 

classes de incêndio, para que possam ser selecionados de acordo com o risco existente. 

Basicamente, a classificação consiste em quatro classes que são: A, B, C e D. 

 Araujo (2014, p. 2049) explica as classes de incêndios e apresenta alguns exemplos: a 

classe A, consiste em incêndios em sólidos que queimam e deixam resíduo, como por 

exemplo: madeira, papel, tecidos, borracha, etc; a classe B, consiste em incêndios em líquidos 

e gases que queimam na superfície e não deixam resíduo, como por exemplo: gás de cozinha 

(GLP), gasolina, álcool, querosene, etc; a classe C, consiste em incêndios em aparelhos 

elétricos energizados, neste tipo de incêndio o agente extintor não pode conduzir energia 

elétrica, como, por exemplo, o gás carbônico; e a classe D, consiste em incêndios em 

elementos pirofóricos, neste tipo de incêndio os materiais pegam fogo em contato com o ar, 

sem a presença de fonte externa de calor, como, por exemplo: magnésio, zircônio, titânio, 

fósforo branco, etc. 

 Barsano (2014, p.245) relata a existência de uma quinta classe de incêndio, a classe E, 

que requer procedimentos de segurança relativos a materiais radioativos e nucleares, seguindo 

as normas técnicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
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 Segundo Barsano (2014, p.244), os extintores de incêndio portáteis recebem a seguinte 

classificação: extintor de espuma, que é usado em incêndios das classes A e B, e atua por 

abafamento ou resfriamento; extintor de gás carbônico, que é indicado para incêndios de 

classes B e C, e na classe A em seu início, onde atua por abafamento; extintor de pó químico 

seco, que é usado em incêndios de classes B e C, atuando por abafamento; e o extintor de 

água pressurizada, que é indicado em incêndios de classe A, atuando por resfriamento. 

 De acordo com Araujo (2014, p. 2049), os extintores de pós, chamados de multiuso ou 

ABC, são extintores usados em quaisquer classes de incêndios, e podem extinguir princípios 

de incêndios em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e gases. Além disso, controlam 

incêndios em aparelhos eletricamente energizados, sem conduzir a corrente elétrica, e sem 

riscos ao operador.  

 Segundo Araujo (2014, p. 2049), o Corpo de Bombeiros determina que cada risco ou 

tipo de edificação seja coberto pelos extintores adequados, com exceção do extintor ABC que 

pode substituir qualquer uma das três classes (A, B ou C). A classe do incêndio é apresentada 

em uma etiqueta fixada no cilindro do extintor.  Apesar de não ser citada nas Instruções 

Técnicas do Corpo de Bombeiros, alguns fabricantes têm referenciado a classe K para fogo 

em óleo e gordura em cozinhas. Os agentes extintores K, agem por meio de uma camada 

protetora na superfície das chamas que controla rapidamente o fogo, apresentando o efeito de 

resfriamento por vapor de água e de inertização resultante da formação do vapor. A extinção 

do fogo ocorre por meio da interrupção da reação química e da combustão. 

 Araujo (2014, p. 2054) apresenta os seguintes aspectos que devem ser observados para 

se obter a eficácia de um extintor: estar dimensionado ao risco existente no local, possuir 

condições operacionais de uso, estar devidamente rotulado com as especificações, ser 

apropriado para a classe de incêndio do local, estar estrategicamente localizado, e possuir 

pessoas treinadas para o seu manuseio. 

 Araujo (2014, p. 2058) explica que a inspeção é uma verificação sistemática dos 

extintores, realizada no local que estão instalados. A inspeção tem como objetivo verificar se 

os aparelhos estão em condições perfeitas de uso, ou seja, se estão carregados, desobstruídos, 

e etc. Embora a indicação normativa exija inspeções visuais mensais, a frequência de 

inspeção pode variar de acordo com a instalação, riscos existentes, condições de trabalho e 

etc.  

 Segundo a NBR 12962 de 2016, os quadros de instruções (rótulos adesivos) devem ter 

fundo branco, somente no  espaço  determinado para  o a escrita do nome  do  agente  extintor  

e  suas  instruções  de  funcionamento, podem seguir as cores definidas, por agente extintor, 
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sendo o texto de cor contrastante ao do fundo. As cores estão relacionadas aos agentes 

extintores da seguinte forma: verde para água, azul para dióxido de carbono, laranja para 

espuma mecânica, preto para halogenados, branco para pó BC, amarelo para pó ABC. A 

figura 08 apresenta um exemplo de um quadro de instruções em um extintor de dióxido de 

carbono: 

 

Figura 08 – Quadro de Instruções 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

 De acordo com a Portaria nº 412 de 2011 do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o anel de identificação de manutenção é um elemento 

de controle adicionado ao extintor de incêndio, com a finalidade de demonstrar que o extintor 

de incêndio foi desmontado para realização de manutenção de nível 2 ou 3. Os anéis de 

plástico possuem cores diferentes conforme o ano de manutenção: 2012 o anel é de cor 

amarelo, 2013 o anel é de cor verde, 2014 o anel é de cor branca, 2015 o anel é de cor azul, 

2016 o anel é cor preta, 2017 o anel é de cor laranja e em 2018 o anel é púrpura. O quadro 04 

demonstra os procedimentos realizados de acordo com os níveis de manutenção:  
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Quadro 04 – Definição dos Níveis de Manutenção 

 

Fonte: INMETRO, Portaria nº 05 (2011). 

 

 A Portaria nº 206 de 2011 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), define as especificações para o selo holográfico de conformidade de 

manutenção. O selo holográfico de conformidade de manutenção do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), demonstra que o extintor foi fabricado e 

teve manutenção realizada por empresas certificadas e credenciadas. Quando um extintor sai 

de fábrica seu selo é avermelhado e traz informações do fabricante, mas quando o extintor já 

passou por manutenção seu selo é azulado e traz informações sobre a empresa e a data da 

manutenção. Além disso, um rótulo adesivo da empresa de manutenção é fixado no extintor, 

informando a data de inspeção, quando houve a manutenção, recarrega, a data da próxima 

inspeção e as condições de garantia. 

 Os itens básicos de verificação visual rápida da inviolabilidade do extintor são:  lacre, 

pino ou trava de segurança, anel, manômetro e o selo do INMETRO. 

 O lacre garante que o extintor não foi usado, o Pino ou trava de segurança evita 

acionamentos acidentais no transporte do extintor, o anel indica o ano da realização de 

manutenção de nível 2 ou 3 no extintor, o manômetro indica se o extintor está com a carga 

correta ou não (o extintor de dióxido de carbono não possui manômetro, pois ele é de alta 

pressão), e o selo do INMETRO indica a última data de manutenção. A figura 09 apresenta 

abaixo, apresenta uma ilustração dos itens:  
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Figura 09 – Itens de Verificação Visual da Inviolabilidade do Extintor 

 

Fonte: Adaptado de Assembleia Legislativa de Santa Catarina (2013). 

 

 A norma ABNT NBR 12962 de 2016, traz importantes definições dos prazos para 

inspeção e manutenção de extintores, que determinarão o nível de manutenção pelo qual o 

extintor deverá passar. A seguir serão destacadas algumas delas: os extintores com carga de 

água ou pó químico devem ser inspecionados a cada 12 meses; os extintores com carga de 

dióxido de carbono devem ser inspecionados a cada 6 meses para verificar se houve perda da 

carga, caso a perda da carga for superior a 10% o extintor deverá ser recarregado (manutenção 

de segundo nível), independentemente do  prazo  adotado; e o ensaio hidrostático (que 

verifica a resistência e vazamentos por meio de um líquido sob pressão) nos cilindros dos 

extintores deve ser realizado a cada 5 anos, ou em menor intervalo se o extintor tiver sofrido 

impacto grave. 

 

1.4.2 Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos  

 

 Segundo Araujo (2014, p. 2051), a água é o principal agente extintor a ser utilizado 

em função de sua disponibilidade e compatibilidade com os produtos envolvidos com o 

incêndio. Porém, o uso da água como agente extintor apresenta restrições, como o risco de 

choque elétrico, exigindo o cuidado inicial de desligar toda a corrente elétrica da edificação 

para que seu uso possa ser seguro. A reserva de água para extinguir um início de incêndio em 
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estabelecimentos com 50 ou mais empregados deve ser própria, e os pontos de captação 

devem ser de fácil acesso e situado em local protegido.  

 De acordo com Brentano (2007, p. 47), sistemas de combate a incêndio sob comando 

se consistem em uma rede de canalização fixa de grandes vazões e pressões de água, e de 

abrigos ou caixas de incêndio, que dependem da ação do homem para serem acionados e 

levarem a água da fonte de suprimento até o ponto onde o fogo deve ser combatido, por meio 

do uso de mangueiras, esguichos e outros equipamentos. Os sistemas de combate a incêndio 

sob comando são divididos em Sistemas de Mangotinhos e Sistemas de Hidrantes e são 

abastecidos de água automaticamente com a abertura de um hidrante ou mangotinho em 

qualquer ponto da instalação, por gravidade e/ou por uso de bombas hidráulicas, que realizam 

o deslocamento da água de um ponto o para outro. 

 Brentano (2007, p. 75) define Abrigos ou Caixas de Incêndio como compartimentos 

embutidos ou aparentes fixados nas paredes ou colunas, dotados de porta, destinados a abrigar 

e proteger contra as intempéries, vandalismo e danos diversos, as tomadas de incêndio e os 

demais equipamentos como mangueiras de hidrantes, carretéis com mangotinhos, esguichos e 

etc, usados no combate a incêndios. 

 Segundo Brentano (2007, p. 47), Sistemas de Mangotinhos são constituídos por 

tomadas de incêndio, estrategicamente distribuídas em locais de edificação, nas quais há uma 

saída de água, contendo válvula de abertura rápida, de passagem plena permanentemente 

acoplada a uma mangueira semirrígida, com diâmetro de 25 ou 32 mm, cuja extremidade 

possui um esguicho regulável acoplado. 

 De acordo com Brentano (2007, p. 47), o Sistema de Hidrante é constituído por 

tomadas de incêndio que são estrategicamente distribuídas em locais de edificação, nas quais 

pode haver uma ou duas saídas de água, contendo válvulas angulares de 40 mm ou 65 mm de 

diâmetro nas tomadas de incêndio, de acordo com o diâmetro da mangueira de hidrantes, dos 

adaptadores e tampões. As tomadas de incêndio podem ser abrigadas em caixas de incêndio 

que já contenham as mangueiras de hidrantes e esguichos, e serão acoplados somente em caso 

de incêndio.  

 Brentano (2007, p. 95) apresenta um exemplo ilustrativo de hidrantes em caixa de 

incêndio, conforme a figura 10. O hidrante requer o treinamento adequado para seu uso e 

também todos os itens presentes e funcionando para atuar de maneira correta, pois basta faltar 

uma parte do conjunto para que o uso do equipamento fique prejudicado. 
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Figura 10 – Hidrantes de parede em Caixas de Incêndio 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Brentano (2007, p. 82) apresenta um exemplo ilustrativo de uma mangueira de 

hidrante aduchada, ou seja, acondicionada de forma correta (aduchada ou zigue-zague), 

conforme a figura 11. 

 

Figura 11 – Mangueira de Hidrantes de Incêndio 

 

Fonte: Brentano (2007, p. 82). 

 

 De acordo com Seito et al. (2008, p.372), com relação a manutenção e inspeção, as 

mangueiras devem ser ensaiadas a cada 3 meses e ensaiadas hidrostaticamente a cada 12 
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meses. Esses serviços devem ser realizados por profissionais ou empresa especializada 

seguindo a norma NBR 12779. 

 

1.4.3 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 

 

 Segundo Barsano (2014, p.245), Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, são 

dispositivo que emitem avisos (sonoros, visuais e etc) quando há um foco de incêndio no 

ambiente, antecipando o surgimento de um sinistro. Um Sistema de Alarme e Detecção de 

Incêndio, pode conter, por exemplo: detectores térmicos e de fumaça; alarmes de emergência; 

e central de alarme.  

 De acordo com Barsano (2014, p.245), os principais detectores de incêndios são os 

detectores de temperatura e os de fumaça. Os detectores de temperatura são dispositivos que 

percebem a alteração de temperatura no ambiente quando o valor preestabelecido é 

ultrapassado, e os detectores de fumaça são dispositivos para a detecção de fumaças, gases e 

partículas, como por exemplo os Chuveiros Automáticos de ampola (Splinkers de ampola), 

cujo o bico com ampola se estilhaça a uma temperatura preestabelecida. Os alarmes podem 

ser manualmente (pela ação humana) ou automaticamente (pela central de alarmes) e o seu 

acionamento é realizado através quando há aparecimento de fumaça, aumento na temperatura, 

presença de gases e etc. 

 Segundo Araujo (2014, p. 2051), os Sistemas de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) 

são sistemas de proteção que utilizam água como agente extintor em incêndios. São 

constituídos por uma rede de tubulação fixa, na qual são distribuídos bicos, que estão ligados 

de forma permanente ao abastecimento de água, para permitir sua aplicação diretamente no 

foco do fogo e em quantidade suficiente, simultaneamente com o acionamento de alarmes 

mecânicos ou elétricos. Para Araujo (2014, p. 2051), os Sistemas de Chuveiros Automáticos 

(Sprinklers) são considerados os mais completos meios de proteção contra incêndios, fazendo 

inclusive com que os prédios que possuam o sistema recebam descontos nos prêmios de 

seguro-incêndio, incentivando assim sua adoção. 

 Brentano (2007, p. 181) define os Chuveiros Automáticos (Sprinklers) como 

dispositivos com elemento termossensível projetados para serem acionados em temperaturas 

predeterminadas, que lançam automaticamente água sob a forma de aspersão sobre 

determinada área, com vazão e pressão especificadas para controlar ou extinguir um foco de 

incêndio.  Brentano (2007, p. 181), apresenta na figura 12 um exemplo ilustrativo de um 

Chuveiro Automático com elemento termossensível de ampola de vidro. 
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Figura 12 – Chuveiro Automático de Ampola 

 

Fonte: Brentano (2007, p. 181). 

 

1.4.4 Portas Corta Fogo (PCF) 

 

 Para a Instrução Técnica nº 03 de 2011, a porta corta-fogo é um dispositivo móvel 

com propriedade corta-fogo, instalado nas aberturas da parede de compartimentação e 

destinado à circulação de pessoas e de equipamentos, vedando aberturas em paredes e 

retardando a propagação do incêndio de um ambiente para outro. Quando as portas corta-fogo 

são instaladas nas escadas de segurança, possibilitam que os ocupantes das edificações 

atinjam os pisos de descarga com integridade física. 

 

1.4.5 Sinalização de Emergência 

 

 Segundo a Instrução Técnica nº 03 de 2011, a sinalização de emergência consiste em 

um conjunto de sinais visuais que indicam, de forma rápida e eficaz, a existência, a 

localização e os procedimentos referentes a saídas de emergência, equipamentos de segurança 

contra incêndios e riscos potenciais de uma edificação ou áreas com produtos perigosos. 

Brentano (2007, p. 94), apresenta alguns exemplos ilustrativos de sinalização de 

emergência, conforme a figura 13. 
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Figura 13 – Exemplos de Sinalização de Emergência 

 

Fonte: Brentano (2007, p. 94). 

 

1.4.6 Iluminação de Emergência 

 

 A Instrução Técnica nº 03 de 2011, define a Iluminação de Emergência como um 

sistema que permite clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas 

de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, 

na falta de iluminação normal. 

 

1.4.7 Rotas de Fuga 

 

 De acordo com a Instrução Técnica nº 03 de 2011, as rotas de fuga, também chamadas 

de saídas de emergência ou rota de saída consistem em um caminho contínuo, devidamente 

protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, passagens externas, balcões, 

escadas, rampas ou outros dispositivos de saída, a serem percorridos pelo usuário em caso de 

emergência, de qualquer ponto da edificação, recinto de evento ou túnel, até atingir a via 

pública ou espaço aberto, com garantia de integridade física. As rotas de fuga em situações de 

emergência possibilitam a evacuação do recinto em conjunto com itens como: sinalização de 

emergência, Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, Iluminação de Emergência, Plano de 

emergência contra incêndio, e auxílio da Brigada de Incêndio e outros. 

 

Para que a Prevenção e o Combate a Incêndio sejam realizados de maneira eficaz, não 

basta possuir equipamentos de Segurança Contra Incêndio, é preciso garantir que todos os 

equipamentos estejam funcionando corretamente, e que serão manuseados e guardados por 

pessoas devidamente treinadas. Além disso, é fundamental a inspeção e manutenção periódica 
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dos mesmos, para garantir a vida útil dos equipamentos seguindo as recomendações do 

fabricante.  

CAPÍTULO 02 

 

2 TEORIA CRÍTICA, CULTURA E CONSCIÊNTIZAÇÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico crítico da pesquisa, e 

parte da hipótese da existência da relação entre a Cultura de Segurança nas instituições de 

ensino com a abordagem realizada pela Teoria Crítica, por meio da análise dos conceitos de 

Cultura, Cultura Organizacional, Cultura Escolar e Conscientização para contextualizar a 

Cultura de Segurança nos ambientes escolares. Para situar o leitor, foi apresentado uma breve 

definição e histórico do tema, e também uma breve apresentação dos autores trabalhados. 

Conforme foi apresentado no primeiro capítulo, os grandes incêndios ocorridos entre 

os anos 1960 e 1970, assim como, o incêndio na boate Kiss no Rio Grande do Sul, em 2013, 

levaram a sociedade a repensar o modo como se lidava com ocorrências desse tipo, levando à 

criação de dispositivos legais para garantir uma proteção contra incêndio mais efetiva. Isso 

demonstra a importância de pensar as relações entre sociedade e cultura para a compreensão 

de como essas relações interferem nas mudanças sociais. Os ambientes escolares apresentam 

particularidades que podem ser compreendidas por meio da cultura escolar de cada instituição 

de ensino, esta pesquisa busca o desenvolvimento de uma conscientização no ambiente 

escolar que possa gerar uma cultura de segurança. 

 

2.1 TEORIA CRÍTICA 

 

De acordo com Nobre (2011), Teoria Crítica é definir um campo teórico que valoriza e 

incentiva a pluralidade de modelos críticos em seu interior, e o termo também é usado para 

fazer referência a um grupo de intelectuais que desenvolveram pesquisas pela chamada Escola 

de Frankfurt sobre problemas culturais, filosóficos, econômicos, sociais e estéticos 

decorrentes do capitalismo. 

Segundo Jay (1996), Max Horkheimer, consagrou o termo “Teoria Crítica” a partir de 

seu artigo “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, escrito durante seu exílio nos Estados Unidos 

da América, em 1937. Ainda que seja tributária do materialismo histórico dialético, a Teoria 

Crítica propõe uma abordagem da realidade considerando aspectos filosóficos, culturais, 

políticos e psicológicos, em lugar de enfatizar o aspecto econômico. 
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Horkheimer (2000) procurou definir e fundamentar um modelo de investigação 

científica que renuncia a teoria tradicional de cunho positivista, que valoriza a neutralidade e 

a técnica. O autor confronta a razão instrumental e introduz a Teoria Crítica, partindo de 

ideais marxistas que promovem a emancipação por meio de uma revolução proletária; porém 

com o passar do tempo, a visão da Teoria Crítica vai sendo substituída por uma crítica radical 

à cultura e à “sociedade administrada”. 

Rüdiger (1999) abordou como a Teoria Crítica, que inicialmente estava vinculada à 

tradição marxista e enxergava a razão como uma base possível de emancipação, 

posteriormente, passa a ser uma reflexão sobre a razão iluminista.  

A Teoria Crítica apresenta uma preocupação com o desenvolvimento concreto do 

pensamento e não apresenta uma visão fechada da realidade, pois a realidade não é 

estaticamente definida e está ligada ao seu momento histórico. Assim, os pensamentos sobre a 

racionalidade encontrados na ciência e na cultura são confrontados de forma crítica para a 

apresentação de uma proposta política de reorganização da sociedade, que visa à superação da 

dominação social e dos obstáculos para a emancipação. O método utilizado pelos autores da 

Teoria Crítica para entender e investigar os fenômenos da sociedade é a dialética negativa, 

que busca interpretar as relações sociais de acordo com o seu contexto e período histórico-

cultural, observando o que avança e o que se mantém regredido no âmbito da cultura e da 

formação humana. 

  

2.1.1 O Instituto de Pesquisas Sociais e a Escola de Frankfurt 

 

De acordo com Jay (1996), o termo "Escola de Frankfurt" é usado para descrever os 

pensadores ligados ao Instituto de Pesquisas Sociais, o instituto era associado à Universidade 

de Frankfurt, na Alemanha, disso deriva a origem do termo. O Instituto foi fundado por Felix 

Weil em 1923, por meio de uma doação financeira realizada por seu pai. O programa de 

pesquisa social do instituto apresentava características interdisciplinares para estudar a 

dinâmica das mudanças sociais inerentes ao capitalismo do século XX e ao totalitarismo, por 

meio de uma abordagem abrangente e direcionada para toda a sociedade. O pensamento 

filosófico deste conjunto de intelectuais ficou conhecido como Teoria Crítica, seus pensadores 

não se limitaram à crítica do regime capitalista, criticando também o socialismo nos moldes 

da União Soviética.  

Jay (1996) afirma que Max Horkheimer tornou-se diretor do instituto em 1930 e 

convocou alguns pensadores proeminentes de sua época. Nesta fase da Escola de Frankfurt 
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estão inclusos os intelectuais: Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Walter 

Benjamin. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, os pensadores da Escola de Frankfurt 

decidiram mudar o instituto para fora do país, estabelecendo uma filial em Genebra, 

mudando-se para esta filial em 1933, após a chegada de Hitler ao poder. No ano seguinte, em 

1934, o Instituto de Pesquisas Sociais deixa a Europa e instala-se nos Estados Unidos da 

América. Alguns anos após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1950, o grupo de 

pesquisadores retorna à cidade de Frankfurt, dando continuidade ao Instituto de Pesquisas 

Sociais na Alemanha. 

 

2.1.1.1 Adorno e Horkheimer 

 

 Adorno e Horkheimer, por meio das seguintes obras analisadas: Temas Básicos da 

Sociologia; Teoria Tradicional e Teoria Crítica; Escritos Sociológicos; Educação e 

Emancipação; Indústria Cultural e Sociedade; e Teoria da Semicultura, oferecem conceitos 

que apontam para uma reflexão sobre a sociedade, a razão instrumental, a dominação e a 

necessidade de emancipação de todos os indivíduos. Desta forma, na visão dos autores a razão 

deve esclarecer, para que seja possível a emancipação do sujeito. Adorno e Horkheimer 

investigaram os elementos que levam à compreensão da emancipação por meio da Teoria 

Crítica e o seu projeto, abordaram categorias, modos de pensamentos e atitudes que sofrem 

influencias em nossa sociedade, como intervenção teórica apontaram para um projeto 

político-social que seja capaz de conduzir a sociedade à autonomia e à liberdade.  

 Os autores apresentam concepções de: cultura, semiformação, educação, emancipação, 

racionalização, consciência, e de sociedade administrada, para demonstrar as diversas 

contradições existentes na sociedade e relações de dominação que não são expostas, como 

alternativa a Teoria Crítica sugere que os indivíduos devam saber de forma consciente as 

contradições presentes na organização social.  

 Muitas vezes, as ciências ainda não são pensadas em relação aos processos sociais, 

pensando em um cenário de transformação da realidade, esta pesquisa pretende atuar contra a 

alienação da Segurança Contra Incêndio, este trabalho pretende apresentar a possibilidade de 

emancipação diante do atual cenário de Segurança Contra Incêndio na instituição analisada, e 

onde for possível sua generalização. 

 

2.2 CULTURA  

 



80 

 

 O conceito antropológico de cultura inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, 

a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como 

membro da sociedade. A Teoria Crítica aborda a cultura de um ponto de vista particular e 

subjetivo, no qual, a cultura não deve corroborar com uma semiformação do indivíduo em 

sociedade: 

 

Para esta teoria, a idéia de cultura não pode ser sagrada — o que a reforçaria como 

semiformação —, pois a formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de 

sua apropriação subjetiva. Porém a cultura tem um duplo caráter: remete à sociedade 

e intermedia esta e a semiformação. (ADORNO, 2005, p.02). 

 

 Adorno (2005) trabalha a cultura sob uma perspectiva autorreflexiva, para desta forma 

poder desvincular a cultura da semiformação. Para Adorno (2005, p.18), a única viabilidade 

de sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que 

imperiosamente se transformou.  

 Na segurança do trabalho, a cultura presente no ambiente deve de forma racional 

fornecer: informações, análises e ferramentas, que visam promover o conhecimento 

emancipatório e a sensibilização, possibilitando práticas seguras e saudáveis, que possam 

preservar as vidas humana prioritariamente, e sempre que possível também o patrimônio. 

 Neste sentido, Adorno e Horkheimer (1978) afirmam que não é certo invocar a cultura 

contra a civilização, pois os defensores da cultura levam mais em conta a instalação de 

recintos para conservar o patrimônio cultural do que os valores espirituais da humanidade. 

Entretanto, Adorno e Horkheimer (1978, p.97) salientam que a cultura deve se referir com 

força imediata ao mecanismo de autopreservação por meio do processo vital da sociedade e 

sua realidade nas coisas. Adorno e Horkheimer (1978) propuseram uma reflexão sobre 

aspectos da civilização nas épocas culturais e o quanto isso custou e custa em termos 

humanos, citando exemplos como a cultura egípcia que ascendeu com base no trabalho 

escravo e as massas de miseráveis da idade média que edificaram as catedrais góticas. 

Afirmaram ainda, que a civilização técnica apresenta aspectos caóticos e desconexos do 

conceito de civilização e de elementos intrínsecos da técnica, pois na sociedade moderna a 

técnica apresenta determinadas posições e estruturas que estão intensamente inadequadas as 

necessidades humanas. Conforme Adorno e Horkheimer (1978) explicaram a seguir sobre a 

racionalização: “Assim o mal não deriva da racionalização do nosso mundo mas da 

irracionalidade com que essa racionalização atua” (ADORNO e HORKHEIMER, 1978, p.98). 
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2.2.1 Cultura Organizacional 

 

De acordo com Dinsmore e Cabanis-Brewin (2009), a cultura organizacional, também 

chamada de cultura corporativa, pode ser definida como a distinção que uma organização 

possui das demais, expressa por meio de valores, normas, cerimônias, políticas internas e 

externas, atitudes, expectativas e outros atributos que são compartilhados por todos os 

membros da organização. Para Kannane (1995), a cultura organizacional possui três 

dimensões (material, psicossocial e ideológica) que são dependentes entre si. A dimensão 

material vai tratar das relações das pessoas com o ambiente organizacional, a psicossocial se 

refere às relações entre as pessoas da organização e a dimensão ideológica aborda a relação 

das pessoas com as normas e os valores da organização. Por meio da cultura organizacional 

são determinadas as características únicas de uma organização, sejam elas positivas ou 

negativas.  

Para Adorno (2004), quando se fala em cultura também se fala em administração, 

pois, desta forma, são estabelecidos padrões para a classificação e organização da cultura. 

Segundo Adorno (2009, p.14), falar de cultura sempre foi contra a cultura, já que, ao 

designarmos a cultura a estamos classificando no reino da administração, e este conceito de 

cultura é plenamente adequado à administração industrializada. 

Freitas (1991, p.19) afirma que a cultura organizacional é constituída de uma 

homogeneização das maneiras de viver e pensar a organização, atuando como um instrumento 

disciplinador interiorizado por seus membros que dispensa o controle externo, por meio de 

uma introjeção positiva de igualdade que omite e anula as reflexões. 

Para Teixeira (2002), a liderança exercida pelos gestores constitui um papel 

fundamental no modo como a cultura organizacional é formada e modificada. Assim, o 

processo de mudança implicará em quebra das resistências, ou seja, a desconfiguração de 

informações e a criação de satisfações psicológicas que abrem espaço para mecanismos que 

permitam o desenvolvimento de novas concepções. As reações de resistência mostram as 

limitações impostas às formas de gerenciamento da cultura organizacional e as possibilidades 

de mudança, isso indica uma relação entre a cultura da organização e sua estrutura. Se essa 

relação se manifesta a favor da preservação das estruturas, mostra que há uma cultura 

organizacional forte, se ocorrer surgimento de contradições, aponta para uma cultura 

organizacional fraca. 
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Parece haver uma relação entre a estrutura da organização e a cultura da mesma. 

Essa relação pode manifestar-se seja na preservação das estruturas, quando se trata 

de uma cultura forte, seja no surgimento de contradições, no caso de uma cultura 

fraca (TEIXEIRA, 2002, p.31). 

 

De acordo com Freitas (1991), a existência de diversas culturas aponta um papel ativo 

dos membros da organização na transformação da cultura organizacional. Segundo Freitas 

(1991, p. 89), a multiplicidade de culturas existentes na organização evidencia que os líderes, 

em conjunto com os demais membros exercem papel participante na geração de valores e 

normas de comportamento que são compartilhados pelo grupo e na transformação da cultura 

organizacional. 

 

2.2.1.1 Cultura de Segurança 

 

O surgimento do conceito de Cultura de Segurança ocorre após uma abordagem de 

fatores organizacionais na análise do acidente da usina nuclear de Chernobyl, em 1986, na 

Ucrânia, na qual o relatório realizado concluiu que erros e violações de procedimentos 

contribuíram para o acidente, denunciando a deficiência da Cultura de Segurança na planta da 

usina. A Cultura de Segurança é uma derivação da cultura organizacional, sendo um 

fenômeno social que está diretamente relacionado às percepções individuais de 

comportamento e ações compartilhadas dentro de um grupo inserido em um determinado 

contexto organizacional.  

De acordo com a International Nuclear Safety Advisory Group (1991), a Cultura de 

Segurança é o conjunto de características e atitudes das organizações e indivíduos que 

estabelece como prioridade questões de segurança em plantas nucleares. Posteriormente, esse 

conceito foi estendido para diversas áreas e plantas industriais. É inadmissível a exposição do 

público ao risco, pois saúde e a segurança são direitos sociais fundamentais e obrigatórios de 

acordo com a constituição. Embora culturalmente no Brasil muitas questões de segurança 

sejam negligenciadas. 

O esclarecimento sobre as questões de segurança precisa ser ressaltado para não 

favorecer a dominação que se dá também no campo da cultura, diversos casos de acidentes 

demonstram a dominação, falta de emancipação e a falta de Cultura de Segurança das pessoas 

diante de elementos que apresentam risco como o fogo, a radiação, a eletricidade e etc. 
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Os programas de Segurança e Saúde no Trabalho tem como principal objetivo 

minimizar situações de risco ao trabalhador, proporcionando um ambiente de trabalho 

saudável. Quando bem administrados reduzem os gastos com indenizações, multas e outras 

despesas relacionadas ao prejuízo da saúde do trabalhador, mantém uma boa reputação para a 

empresa e ajudam a melhorar a produtividade. A gestão de qualidade da Segurança e Saúde 

no Trabalho é realizada através de protocolos e estatísticas que avaliam e quantificam a 

incidência de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Portanto, a preocupação exclusiva 

com os próprios interesses e a negligência diante da responsabilidade pelos atos não cabem a 

um ambiente de trabalho coletivo e podem causar diversos danos e prejuízos para todos.  

As questões de Segurança e Saúde no Trabalho no contexto de um ambiente 

organizacional abrangem a todos, porém cabe aos gestores o senso crítico e o empenho para 

assumirem a responsabilidade pelos programas de Segurança e Saúde no Trabalho, que 

quando não realizados com competência trazem diversos prejuízos aos interesses da 

coletividade. Porém, apesar da liderança, não deve haver posição de superioridade por parte 

dos gestores no que tange a Segurança e Saúde no Trabalho, para obter o êxito na prevenção 

de acidentes, é importante a participação democrática de todos, para que todos possam ser 

beneficiados. 

Neste sentido, para Adorno (2009, p.16), aqueles que creem possuir superioridade em 

relação aos outros, têm o seu senso crítico e competência banidos por presunção, enquanto a 

cultura, democrática, reparte seus privilégios entre todos. 

Oliveira (2003) em seu artigo tratando sobre como a relação entre a Segurança e 

Saúde no Trabalho é mal compreendida nas empresas brasileiras, relata a falta de 

envolvimento das altas cúpulas das empresas no Brasil com as questões da segurança e saúde 

no trabalho, salvo quando ocorrem acidentes graves, que podem manchar a reputação da 

empresa ou acarretar em prejuízos financeiros. Aborda também, a falta de responsabilização 

dos gerentes de todos os escalões pela promoção da Segurança e Saúde no Trabalho e sua 

grande resistência em assumir o papel de gestores e responsáveis por estes programas: 

 

De maneira não muito diferente, seus prepostos, gerentes de todos os escalões, por 

não se considerarem ou não terem sido considerados pelo empregador como 

responsáveis diretos pela promoção da segurança e saúde no trabalho, esquivam-se, 

de todas as formas possíveis, de assumir o papel de gestores e responsáveis pelos 

programas de SST – diga-se de passagem, caros – propostos, às vezes, pelo próprio 

empregador (OLIVEIRA, 2003, p.04). 
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A Segurança e Saúde no Trabalho, busca pela autonomia dos indivíduos, por meio da 

melhora do controle dos riscos, e também da motivação para a prevenção, que deve ser feita 

sem a sujeição à situações irregulares, evitando todas as causas que possam de maneira direta 

ou indireta gerar um ambiente inseguro, preservando as atitudes prevencionistas de sucesso e 

inovando quando necessário. Adorno (2009) tratou da busca pela autenticidade e autonomia 

que se pode aprender com a tradição ou por meio de um novo tratamento a ela, como forma 

de sair do conformismo para combater as influências prejudiciais da cultura e inclusive poder 

negar o que não nos é contemporâneo, reconhecendo de forma verdadeira o nosso presente. 

Todo trabalhador tem a potencialidade de ser sujeito na prevenção de acidentes, 

estando consciente dos riscos do ambiente de trabalho e tomando atitudes a favor da 

Segurança e Saúde no Trabalho, não esperando somente que os outros o façam em seu favor. 

A dialética de Adorno apresenta a negação da identidade discutindo as diferenças entre ser e 

existir, respectivamente sujeito e o objeto, desta forma, a dialética negativa apresenta a 

consciência dessas diferenças e da singularidade do todo que está inserido em sua própria 

lógica de funcionamento, fazendo a crítica à filosofia indissociável da crítica social. Desta 

forma, Adorno (2009, p.05) abordou como o modelo de cultura apresenta uma falsa 

identidade do universal e do particular.  

A tolerância com questões de segurança juntamente com condições que proporcionam 

ambientes inseguros, indica uma fraca Cultura de Segurança, fruto de uma cultura 

industrializada, que não preza pela real consciência dos indivíduos. Adorno (2009, p.31), 

advertiu em sua obra que tratava sobre a indústria cultural e sociedade, que a cultura 

industrializada ensina e infunde a condição em que a vida desumana pode ser tolerada.  

Seito et al. (2008, p.15) aponta para a o engajamento de toda a população com a 

questão da Cultura de Segurança por meio de campanhas e treinamentos de prevenção e 

combate a incêndios nos veículos de comunicação e ambientes escolares. Conforme o trecho a 

seguir: 

 

Engajar toda a população na prevenção contra incêndio com campanhas e 

treinamento em escolas e veículos de comunicações é um outro instrumento de que 

o país pode ativar. É triste vermos crianças e indivíduos deformados por 

queimaduras que poderiam ter sido evitadas com procedimentos simples de 

segurança. (SEITO et al., 2008, p.15). 
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Assim, as tradições dos ambientes de trabalho no campo da cultura podem ser 

modificadas para combater as influências indesejadas que tornam o ambiente inseguro, com a 

finalidade de tirar a tradição do âmbito do conformismo, e adequá-la à Cultura de Segurança. 

 

2.2.1.1.1 Cultura Escolar 

 

De acordo com Viñao Frago (2002), a cultura escolar corresponde ao comportamento, 

normas, questões didáticas, conteúdos e outros fatores particulares de uma determinada 

instituição de ensino. Seu estudo é de grande importância para compreender o 

estabelecimento de ensino e sua formação, além das interações sociais que ocorrem no 

interior da escola. Pode-se perceber elementos da Cultura Escolar na arquitetura, no 

mobiliário, nos materiais didáticos, nos equipamentos de segurança e etc. 

Para Sarmento (1994, p.11), a singularidade das organizações educativas possibilita o 

estudo das trocas simbólicas, linguagens, espaços para difusão e criação de mensagens, 

formas de comunicação e etc.  Sendo estas, instituições destinadas pelo Estado e pelos grupos 

sociais para estabelecer padrões, canais e limites da comunicação para a sociedade. 

Segundo Teixeira (2002), a cultura da escola se tratada como construção da unidade 

escolar, acrescenta uma perspectiva que situa o estabelecimento de ensino no contexto social, 

econômico, político e cultural que influencia na construção permanente dessa organização. A 

cultura da escola é aprendida pelos alunos e pelos profissionais que trabalham na instituição e 

suas interações criam e recriam a cultura escolar. Desta forma, fatores externos e internos à 

própria escola determinam o tipo de organização e definem as posições dos sujeitos no 

processo, constituindo-se de elementos mais favoráveis ou menos favoráveis ao êxito dos 

objetivos da unidade escolar.  

Os professores, na relação com seus pares, aprendem a agir como representantes da 

Cultura Escolar; já os alunos, simultaneamente à aprendizagem formal, aprendem a Cultura 

Escolar, sendo a construção e reconstrução da Cultura Escolar um processo contínuo nas 

relações entre os profissionais da escola. A autora destacou em seu trabalho, como parte do 

desenvolvimento da Cultura Escolar, o comprometimento dos profissionais da educação na 

melhoria da instituição de ensino.  

Teixeira (2002, p.301) afirma ainda que as escolas são criadas e organizadas por 

humanos, que, apesar das dificuldades e contradições encontradas, possibilitam a 

sobrevivência de ideias, lutas e ações que buscam a renovação juntamente com melhoria da 

instituição escolar. Há profissionais da educação que mantêm seu compromisso com os 
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alunos, buscando por um ensino de qualidade, por meio do empenho coletivo, que visa o 

desenvolvimento voltado para a justiça e tempos mais humanos. 

Seito et al. (2008, p.15) aponta para a adoção de programas de reconhecimento dos 

riscos de incêndio na Cultura de Escolar em todos os níveis educacionais, por meio da 

realização de treinamentos lúdicos para uma melhor retenção dos conceitos apresentados. 

Conforme o trecho a seguir: 

 

O ideal é a implantação de programas de educação em todos os níveis de cursos, 

desde a pré-escola até o terceiro grau, de maneira que todos possam conhecer os 

riscos de incêndio de suas atividades e quais as atitudes a ser tomadas em casos de 

incêndios. Quanto mais lúdicos forem os treinamentos, melhores serão a retenção e 

a automação dos procedimentos necessários à prevenção de incêndios e à saída das 

pessoas das edificações. (SEITO et al., 2008, p.15). 

 

 A Teoria Crítica prevê uma educação voltada para uma consciência autêntica e para a 

emancipação. A proposta de uma educação crítica e emancipatória tem como base a reflexão 

sobre as contradições encontradas na sociedade administrada, que muitas vezes se mostra 

resistente às mudanças, agindo com base em padrões comportamentais pré-estabelecidos, que 

não favorecem a humanização.  

 No contexto histórico da primeira geração da Escola de Frankfurt, a Teoria Crítica se 

estabelece como crítica à sociedade vigente na Alemanha do nacional socialismo hitleriano. 

Adorno (2003), buscava em sua obra que Auschwitz não se repetisse no futuro e afirmava que 

para isso seria necessária uma atuação crítica na educação. 

 Deste modo, a educação é vista como uma forma de esclarecimento realizada por meio 

de uma conscientização crítica necessária ao enfrentamento da dominação. Para isso, a 

formação deve apresentar uma proposta pedagógica e emancipatória, capaz de superar a 

semiformação enquanto forma dominante de uma falsa consciência, imposta pela sociedade 

administrada. A formação cultural e a educação crítica são elementos de combate à 

semiformação e à exploração. Assim, a educação é considerada como um instrumento capaz 

de transformar a consciência e a sociedade.  

   

2.3 A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

 De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(2011a), a prevenção contra incêndio é um dos principais tópicos abordados na avaliação e 
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planejamento da proteção de uma coletividade, e que o termo “prevenção de incêndio” 

expressa tanto a educação pública como as medidas de proteção contra incêndio em um 

edifício. Neste contexto, faz-se necessária a conscientização sobre a Segurança Contra 

Incêndio realizada por meio da educação. 

De acordo com Seito et al. (2008, p.96) a consciência obtida em treinamentos de 

evacuação e combate a incêndio aliada às boas condições das instalações e equipamentos de 

proteção e combate, pode ser a diferença entre a vida e a morte em um sinistro. Conforme o 

trecho a seguir: 

 

A maioria das pessoas que sobrevive às situações de emergência não é a mais jovial 

e forte, mas a que está mais consciente e preparada de como agir nessas situações. 

Isso é comportamento adquirido com treinamento específico, no caso, de abandono 

de área em situações de emergência. Os sistemas de combate a incêndios devem 

estar em perfeitas condições de operacionalidade, bem projetados e instalados, e 

pessoal da equipe de emergência bem treinada para aplicar o plano de abandono 

desenvolvido para cada edificação, contemplando suas especificidades, atualizando 

freqüentemente a relação de pessoas com dificuldade de locomoção, visando à 

incolumidade dos ocupantes, à proteção ao patrimônio e ao meio ambiente (SEITO 

et al., 2008, p.96). 

 

 Nos casos de incêndio, todos sem distinção, podem ser atingidos pelo fogo de forma 

incontrolável e sofrer graves consequências quando a prevenção correta não foi realizada. A 

conscientização da segurança contra incêndio nas instituições de ensino deve ser aplicada a 

todos. Essa conscientização independe de classes, hierarquia e qualquer tipo de segregação, 

pois a conscientização deve ser colaborativa, e não excluir nenhum indivíduo, todos têm a 

mesma importância visando o bem comum. Toda a comunidade escolar (e também visitantes) 

deve ter autonomia em um caso de princípio de incêndio para lutar contra a dominação do 

fogo, seja atuando no combate, na orientação da evacuação, primeiros socorros, ou 

simplesmente evadindo a área pela rota correta e chamando o socorro.  

Seito et al. (2008, p.15) aponta para a conscientização e participação de todos n a 

Segurança Contra Incêndio (SCI) com o objetivo de evitar incêndios. Conforme o trecho a 

seguir: “Segurança pública em SCI é um estado de espírito coletivo, de estar sempre alerta 

para não fazer procedimentos perigosos que possam vir a ocasionar um incêndio” (SEITO et 

al., 2008, p.15). 
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A conscientização consiste no ato de tomar consciência e refletir sobre um 

determinado assunto. Adorno (2003), vincula, em sua obra, a consciência à emancipação e ao 

pensar em relação à realidade, na qual o conjunto da estrutura educacional está intimamente 

vinculado ao conceito de racionalidade ou de consciência. Para Adorno (2003, p.150), este 

conceito geralmente é apreendido de um modo raso, ligado à capacidade formal de pensar, 

embora a consciência seja caracterizada pelo pensar em relação à realidade e ao conteúdo, ou 

seja, a correspondência entre as formas e estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que 

este não é, constitui o sentido mais profundo de consciência, que está intimamente ligada à 

capacidade de fazer experiências. O ato de pensar é o mesmo que fazer experiências 

intelectuais, assim, a educação para a experiência não se diferencia da educação para a 

emancipação. 

 Partindo de uma perspectiva dialética frankfurtiana, a reflexão sobre o conceito de 

formação cultural é fundamental para uma conscientização efetiva da segurança contra 

incêndio, como a possibilidade de superar a dominação dos indivíduos pelo fogo em uma 

situação de incêndio, muitas vezes, profissionais da educação, discentes e visitantes de 

instituições de ensino encontram-se privados da possibilidade da compreensão de sua própria 

situação de insegurança.  

 Adorno (2005) apresenta o duplo caráter da cultura, a adaptação à vida real e a 

autonomia do sujeito, pois o processo de libertação tem como requisito a formação cultural, 

como possibilidade de conscientização, em que o indivíduo se reconhece em seu contexto 

histórico-cultural e busca sua transformação, percebendo a não conformidade das condições 

existentes e abrindo novas perspectivas para mudanças. Assim, a formação cultural pode 

exercer o papel de transformar a sociedade, que está representada por meio de valores 

culturais dominantes que proporcionam um ambiente inseguro, ocasionado pela 

semiformação, que contribui para um processo persistente de dominação na formação cultural 

da sociedade.  

 

 A formação cultural, pretendida nesta pesquisa, baseia-se em uma conscientização 

contra incêndio no ambiente escolar de forma esclarecida, que fomenta uma formação cultural 

com potencial emancipatório e que forneça as bases de como agir em casos de incêndio. Desta 

forma, atingindo a comunidade escolar de forma igualitária e justa, tendo como principal 

instrumento a formação cultural para o processo de libertação daqueles que frequentam a 

instituição escolar.  
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 O processo de conscientização da segurança contra incêndio em instituições escolares 

está diretamente associado à educação e à formação cultural, pelo fato de apresentar uma 

alternativa ao estado de menoridade prevencionista causado pela exposição desnecessária ao 

risco que a comunidade escolar está submetida. 

 O contexto educacional brasileiro pode sobrepor as dificuldades para a implantação de 

uma Cultura de Segurança, por meio de uma conscientização efetiva da segurança contra 

incêndio, que depende de uma prática educacional emancipadora, que promova a formação 

cultural, possibilitando reduzir o estado de insegurança e a dominação do fogo, contrapondo-

se ao processo de reificação do indivíduo presente na sociedade e em muitas instituições de 

ensino, evitando assim a barbárie. 

 

CAPÍTULO 03  

 

3 ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a pesquisa qualitativa realizada na 

instituição federal de ensino, apresentando o Serviço Público Federal, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, um estudo de caso, observação 

participante, entrevistas e o grupo focal. 

 

3.1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

 

 O Serviço Público Federal, apresenta momentos históricos significativos que serão 

apresentados a seguir, juntamente com o regime trabalhista que regulamenta o serviço público 

federal, o Regime Jurídico Único. 

 

3.1.1 Resumo Histórico do Serviço Público Federal Brasileiro 

 

 Segundo Carvalho et al. (2009), a história da gestão de pessoas na administração 

pública federal brasileira pode ser dividida em quatro momentos mais significativos: a década 

de 1930, os anos 1960 e 1970, a aprovação Regime Jurídico Único em 1990 e a segunda 

metade dos anos 1990.  

 Torres (2004) ressalta a importância dos anos 1930, que foram marcados pela 

organização de um aparelho estatal mais moderno, com os primeiros indícios de implantação 
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de cargos e carreiras para o serviço público com base meritocrática, mas ainda mantendo uma 

estrutura paralela de admissão. 

 Pires et al. (2005, p.09) afirma que na década de 1930, houve a criação do Conselho 

Federal do Serviço Público Civil e do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), que representaram um esforço efetivo de constituição de um serviço público 

profissional no Brasil: 

 

A criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil e do DASP, na década de 

1930, representam primeiro esforço efetivo de constituição de um serviço público 

profissional no Brasil. A instituição de um órgão central para a política de recursos 

humanos, a criação de novas sistemáticas de classificação de cargos e a estruturação 

de quadros de pessoal, o estabelecimento de regras para a profissionalização dos 

servidores e a constituição de um sistema de carreiras baseado no mérito são as 

medidas de maior destaque desse período (PIRES et al., 2005, p.09). 

 

Para Carvalho et al. (2009), entre os anos 1960 e 1970, ocorreu a maior mudança na 

administração pública, através do Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, que 

trata sobre a organização da administração federal e a reforma administrativa, pois o Decreto-

Lei número 200 instituiu como princípios a descentralização de atividades, a coordenação e 

planejamento de ações, mecanismos de controle e a delegação de competências regimentais, 

além de estabelecer normas de administração financeira e normas sobre o serviço público 

civil.   

Pires et al. (2005, p.10) destaca a criação do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal (SIPEC), que teve como função a organização da gestão do quadro de 

Servidores Públicos Civis: 

 

A gestão do quadro de servidores é organizada no SIPEC, criado pelo decreto 

número 67.326/1970, que regulamentou o decreto-lei no 200, tendo como “funções 

básicas a classificação e a redistribuição de cargos e empregos, o recrutamento e a 

seleção, o cadastro e a lotação, o aperfeiçoamento e a legislação de pessoal” (PIRES 

et al., 2005, p.10).  

 

Para Pereira (2004), a década de 1980 foi um período de crise econômica mundial e 

um grande período recessivo, sem o retorno aos índices de crescimento econômico atingidos 

nas décadas de 1950 e 1960. Durante este período os salários do setor público não eram 

corrigidos de forma automática por nenhum dos índices existentes, foi então que ocorreu o 
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esvaziamento do setor público e uma mudança no perfil dos servidores públicos federais, pois 

ocorreu uma queda significativa do interesse de profissionais com maior qualificação e talento 

na administração pública. 

 De acordo com Pires et al. (2005), a década de 1990 foi marcada, em especial, pelo 

seguinte fato: o aumento significativo do quantitativo de cargos organizados em carreiras do 

serviço público federal, porém com fortes distorções de remuneração, resultando em pressões 

pela reposição de perdas salariais e desvios nas práticas de avaliação de desempenho das 

organizações públicas em decorrência das pressões por reposição das perdas salariais.  

 No período anterior ao ano de 1.988, havia servidores públicos federais ocupando a 

mesma função que trabalhavam sobre regimes jurídicos diferenciados, além de existirem 

servidores extranumerários. O artigo 39 da Constituição Federal instituiu um regime jurídico 

único para a Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Não 

foram incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, porque estas sempre 

tiveram um regime funcional celetista.  

No ano de 1.990, com a Lei nº 8.112, ocorreu o estabelecimento no âmbito federal, o 

regime jurídico estatutário. Em 1.998, com a emenda constitucional número 19 houve a 

reforma administrativa, criando o conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, retirando da Constituição Federal a obrigatoriedade de um Regime Jurídico Único 

(RJU). Com o a Lei nº 9.986 de 2000, ocorreu a criação de um quadro celetista para algumas 

autarquias federais, a qual foi suspensa pela medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.310. 

Com o julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2135, houve a suspensão da eficácia do artigo 5º da emenda constitucional número 19, que 

continha a redação do caput do artigo 39, por inconstitucionalidade formal, retornando a viger 

o caput do texto original do artigo 39, restabelecendo-se, desta forma, o Regime Jurídico 

Único (RJU). Assim, o serviço público federal no Brasil é regulamentado atualmente pelo 

Regime Jurídico Único (RJU). 

Para Carvalho et al. (2009, p.101), a partir de 2002, passa a ocorrer um aumento no 

número de servidores públicos, juntamente com reajustes salariais e reestruturação de 

carreiras, estas medidas fizeram parte de uma política de valorização da capacidade de gestão 

do Estado e de recuperação da força de trabalho.  

 

3.2   REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA   
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 A origem da instituição pesquisada é a mesma da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, seu histórico desde o início até a sua 

transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, será 

descrito a seguir. 

De acordo Fontan (2011), a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica teve início em 1909, por meio do Decreto nº 7.566, quando o então Presidente da 

República, Nilo Peçanha instaurou a criação de 19 escolas de Aprendizes e Artífices, que 

deram origem às Escolas Técnicas Federais e, posteriormente, aos Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica, e finalmente aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. As Escolas de Aprendizes e Artífices deram lugar aos Liceus 

Industriais em 1937, no ano de 1942, os Liceus passam a denominar-se Escolas Técnicas e 

passam a oferecer formação profissional em nível equivalente ao atual ensino médio. Em 

1959, as Escolas Técnicas e Industriais do governo federal transformaram-se em autarquias e 

passaram a ser denominadas Escolas Técnicas Federais.  

Segundo Moll et al. (2010), na década de 1960, surgiram os Ginásios Agrícolas e 

Escolas Agrícolas Federais, no ano de 1972, passaram à categoria de Colégios Agrícolas. Em 

1979, o Decreto nº 83.935 mudou a denominação dos Colégios Agrícolas para Escolas 

Agrotécnicas Federais, posteriormente, todas Escolas Agrotécnicas Federais integraram-se 

aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, transformando-se em um dos seus 

campi.  

De acordo com Moll et al. (2010), em 1978, três Escolas Técnicas Federais nos 

estados do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais evoluíram à categoria de Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFETs). No ano de 2005, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná transforma-se na primeira Universidade Tecnológica Federal do país. 

Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 11.892 de 2008, que 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, essa lei também instituiu que 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é constituída pelas 

seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná; Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca do estado do Rio de Janeiro;  Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais e as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais. 

Fontan (2011, p.319) aponta a importância do Conselho de Dirigentes dos Centros 

Federais de Educação (CONCEFET) na proposta de criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia: 
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A transformação dos CEFETs (agregados de algumas Escolas Técnicas e 

Agrotécnicas ainda remanescentes) em Institutos Federais de Educação Tecnológica 

foi o coroamento de um Processo iniciado no âmbito do CONCEFET e conduzido 

pelo Ministério da Educação tendo à frente o ministro Fernando Haddad (FONTAN, 

2011, p.319). 

 

De acordo com o Brasil (2016), a Rede Federal a maior expansão de sua história, no 

período de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país, e de 2003 a 2016, 

mais de 500 novas unidades foram construídas eferentes ao plano de expansão da educação 

profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. Contando com 38 Institutos Federais 

presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, 

cursos superiores de tecnologia, bacharelados, licenciaturas e pós-graduação. O gráfico 06 a 

seguir mostra a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica 

em Unidades: 

 

Gráfico 06 – Expansão da Rede Federal de Educação 

 

Fonte: Brasil (Ministério da Educação), 2016. 

 

Segundo Toledo (2017), o orçamento da rede federal de ensino, está apresentado uma 

redução orçamentária nos últimos anos, e diversas instituições pelo Brasil estão sofrendo com 

os impactos causados por estes cortes orçamentários. O gráfico 02, ilustra a redução no 

orçamento da rede federal de ensino, analisando a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o valor 

empenhado, em relação ao custeio e ao investimento de 2011 a 2017, onde o valor 

empenhado de 2017 ainda não era comparável no gráfico, pois o ano ainda não havia fechado: 
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Gráfico 07 – Redução do Orçamento da Rede Federal de Ensino 

 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 2017. 

 

 Na área de Saúde e Segurança do Trabalho, recentemente, o Decreto nº 9.262, de 9 de 

janeiro de 2018, que extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de 

pessoal da administração pública federal, e veda abertura de concurso público e provimento 

de vagas adicionais para os cargos que especifica, excluiu, no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, os cargos vagos de Enfermeiro do Trabalho, 

cargos que integravam o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT), pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação em Instituições Federais de Ensino. 

No Estado de São Paulo, foi criada em 1909 a Escola de Aprendizes Artífices de São 

Paulo que se localizava em um edifício no bairro de Santa Cecilia, na região central da capital 

paulista, oferecia cursos de tornearia, mecânica e eletricidade e oficinas voltadas para o 

artesanato. A escola passou pelas seguintes denominações no decorrer do tempo: Liceu 

Industrial de São Paulo (1937), Escola Técnica de São Paulo (1942) e Escola Técnica Federal 

de São Paulo (1959). No ano de 1976, foi inaugurado o novo prédio da Escola Técnica 

Federal de São Paulo no bairro do Canindé, na capital do estado. Em 1987, foi implantada a 

primeira Unidade de Ensino Descentralizada no Município de Cubatão. A Escola Técnica 

Federal de São Paulo foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de São 

Paulo, no ano de 1999. E finalmente no ano de 2008, ocorreu a transformação em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, realizada por meio da lei nº 11.892. 

Atualmente, o conjunto de campi no estado de São Paulo do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de São Paulo é o maior do Brasil, contando com mais de 37 mil alunos 

matriculados e mais de 4.200 servidores. 
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3.3 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa é muito utilizada nas ciências sociais para estudo dos 

fenômenos humanos e tem como foco de estudo o processo vivenciado pelos sujeitos, no qual 

a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. Nesta abordagem metodológica, o 

pesquisador deve compreender o significado da ação humana, e não apenas descrever os 

comportamentos. As pesquisas qualitativas não possuem características metodológicas 

definidas e conclusões definitivas, pois a incerteza faz parte de sua epistemologia. Utilizam 

diversos métodos e instrumentos de coleta de dados, como, por exemplo, entrevista 

(individual e grupal), análise de documentos, observação participante ou não e etc.  

Na visão de Severino (2007), a pesquisa quantitativa ou qualitativa e a metodologia 

quantitativa ou qualitativa, não fazem referência a uma modalidade de metodologia em 

particular, embora essa liberdade de linguagem seja consagrada pelo uso acadêmico. Diversas 

metodologias de pesquisa podem adotar uma abordagem qualitativa, revelando maior relação 

com a seus fundamentos epistemológicos do que com as especificidades metodológicas. 

 

3.4   PESQUISAS EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES  

 

De acordo com Nosella e Buffa (2009), a partir da década de 90 a pesquisa sobre 

instituições escolares foi intensificada por meio da utilização de variadas fontes de pesquisa 

como práticas educativas, cultura escolar, formação de professores, etc. As fontes escritas e 

orais são muito importantes ao pesquisador, no entanto, é necessário analisá-las de forma 

crítica e reflexiva, questionando as informações apresentadas.  

Dentre as diversas categorias de análises de instituições escolares podem estar 

inclusas: contexto histórico, circunstâncias específicas da criação e da instalação da escola, 

processo evolutivo: apogeu e situação atual; edifício: organização do espaço, estilo, 

acabamento, implantação, reformas e eventuais descaracterizações; alunos, professores e 

administradores e etc.  

Os referenciais teórico-metodológicos devem articular com os dados empíricos 

recolhidos na instituição escolar, pois há uma interligação do contexto histórico-social que 

define as particularidades de uma instituição de ensino e possibilita entender a sociedade que 

a produz por meio de estudos acadêmicos. Dessa forma, o exame detalhado de uma instituição 

escolar, ou seja, o seu estudo científico, é uma ferramenta que pode auxiliar os profissionais 
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da instituição analisada, ampliando o seu conhecimento e propondo novas opções de ação.

 Nosella e Buffa (2009, p.83) abordam a investigação de dados empíricos e a análise 

dos sujeitos pesquisados, afirmando que embora o pesquisador possa estabelecer uma 

conexão objetiva entre as particularidades da escola e a sociedade por meio de um 

levantamento e análise dados empíricos, como, por exemplo, documentos, fotografias, plantas 

e etc, o mais adequado para alcançar esse objetivo metodológico seja a análise das trajetórias 

dos alunos, ex-alunos e docentes, além da verificação das metodologias utilizadas na 

instituição analisada. 

 

3.4.1 Estudo de Caso 

 

 A metodologia adotada neste trabalho foi uma pesquisa de natureza qualitativa, 

utilizando um estudo de caso, como método na instituição, por meio de coleta de dados, 

combinando o uso de técnicas de observação participante, entrevistas pessoais e grupo focal.

 Os sujeitos da pesquisa foram servidores da instituição e alunos. O estudo de caso foi 

realizado em uma instituição federal de educação, ciência e tecnologia, situada Município de 

São Paulo, cujas instalações apresentam uma extensão total de 57.488m². Destes 34.883m² 

são de área construída, onde campus e reitoria dividem a mesma edificação, além de haver um 

sindicato da categoria e uma cooperativa na mesma área da instituição. O campus possui 

uma sala de coordenadoria de audiovisual, que é dividida nos seguintes ambientes: estúdio de 

gravação de vídeos e estúdio fotográfico; espaço de edição fotográfica e audiovisual; sala de 

armazenamento de material fotográfico e audiovisual; e sala de manutenção de equipamentos. 

Além disso, há duas salas de projeção com capacidade de 58 pessoas cada uma e dois 

auditórios, sendo um com capacidade de 85 pessoas e outro com capacidade de 155 pessoas. 

A figura 14 apresenta uma vista aérea do campus. 
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Figura 14 - Vista Aérea da Instituição 

 

Fonte: Coordenadoria de Audiovisual – IFSP – Campus São Paulo (2014). 

 

 O quadro de servidores na edificação do campus é de cerca de 365 docentes, 198 

Técnicos Administrativos, além de 3.500 Discentes e 60 (externos e terceirizados) e na parte 

da reitoria há cerca de 590 servidores. O horário de trabalho é realizado das 6 horas e 30 

minutos até ás 23 horas e 30 minutos. As aulas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, 

das 7 horas até ás 22 horas e 50 minutos, e aos sábados das 7 horas até ás 11 horas e 45 

minutos, a hora-aula equivale a 45 minutos. 

  Durante os períodos matutino e vespertino são realizadas 6 horas-aula por período, e 

no período noturno são realizadas 5 horas-aula. A instituição conta com 48 salas de aula no 

piso superior com ocupação aproximada de 35 alunos por sala; 16 salas/laboratórios no setor 

de informática com ocupação aproximada de 20 alunos por sala; 23 salas/laboratórios no setor 

de eletrônica com ocupação aproximada de 30 alunos por sala; 46 salas/laboratórios no setor 

de eletrotécnica com ocupação aproximada de 30 alunos por sala; 40 salas/laboratórios no 

setor de mecânica com ocupação aproximada de 30 alunos por sala, 22 salas/laboratórios no 

setor de edificações com ocupação aproximada de 30 alunos por sala.  

 As ocupações aproximadas de salas/laboratórios nesta pesquisa foram estimadas 

considerando período semanal de segunda-feira a sexta-feira, com a ocupação de 01 

salas/laboratórios como um período completo de 6 horas-aula realizadas para os períodos 
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matutino e vespertino, e 5 horas-aula para o período noturno. Dessa forma, pode-se estimar o 

total de pessoas por setor da instituição.  

 De segunda-feira a sexta-feira, o período matutino (das 7 horas até ás 11 horas e 45 

minutos) apresenta a seguinte ocupação aproximada diária 36 salas de aula no piso superior, 

09 salas/laboratórios no setor de informática; 03 salas/laboratórios no setor de eletrônica; 09 

salas/laboratórios no setor de eletrotécnica; 08 salas/laboratórios no setor de mecânica, 07 

salas/laboratórios no setor de edificações. 

 De segunda-feira a sexta-feira, o período vespertino (das 13 horas e 15 minutos até ás 

18 horas) apresenta a seguinte ocupação aproximada diária: 15 salas de aula no piso superior, 

06 salas/laboratórios no setor de informática; 06 salas/laboratórios no setor de eletrônica; 09 

salas/laboratórios no setor de eletrotécnica; 06 salas/laboratórios no setor de mecânica, 06 

salas/laboratórios no setor de edificações. 

 De segunda-feira a sexta-feira, o período noturno (das 18 horas e 50 minutos até ás 22 

horas e 50 minutos) apresenta a seguinte ocupação aproximada diária: 22 salas de aula no piso 

superior, 16 salas/laboratórios no setor de informática; 07 salas/laboratórios no setor de 

eletrônica; 12 salas/laboratórios no setor de eletrotécnica; 11 salas/laboratórios no setor de 

mecânica, 06 salas/laboratórios no setor de edificações.  

 Os períodos de aula que apresentam o maior fluxo de pessoas de segunda-feira a 

sexta-feira são o matutino e o noturno.  

 Aos sábados, no período matutino (das 7 horas até ás 11 horas e 45 minutos) o campus 

apresenta a seguinte ocupação aproximada: 17 salas de aula no piso superior, 05 

salas/laboratórios no setor de informática; 03 salas/laboratórios no setor de eletrônica; 11 

salas/laboratórios no setor de eletrotécnica; 08 salas/laboratórios no setor de mecânica, 02 

salas/laboratórios no setor de edificações. Além disso, há a ocupação de uma sala no piso 

superior no período vespertino (das 13 horas e 15 minutos até ás 18 horas) para a aulas do 

cursinho popular preparatório para o vestibular da instituição.  

 A caracterização da localização, instalações, área e a quantidade de pessoas que 

circulam por este espaço, fornecem uma base para quais medidas de segurança precisam ser 

adotadas de acordo com a legislação. 

 O campus realiza eleições para diretor-geral e reitor simultaneamente a cada quatro 

anos. Técnicos-administrativos, professores efetivos e alunos têm direito ao voto, sendo que 

cada uma das categorias tem 1/3 dos votos válidos. Após a eleição o diretor-geral indica 

cargos de direção (administrativa, acadêmica, pesquisa, ensino e tecnologia da informação) e 

funções gratificadas do campus (coordenadorias).  
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 O conselho de campus é um órgão normativo, consultivo e deliberativo no campus e 

tem como membros: o diretor-geral do campus, um representante para cada 20 docentes, ou 

fração, sendo, no mínimo dois e, no máximo, cinco, e igual número de suplentes; um 

representante técnico-administrativo para cada representante docente, sendo, no mínimo dois 

e, no máximo cinco, e igual número de suplentes; um representante discente para cada 

representante docente sendo, no mínimo dois e, no máximo cinco, e igual número de 

suplentes; três representantes da comunidade externa. Cabe ao conselho de campus aprovar: 

diretrizes e metas de atuação do campus e o zelo pela adequada execução de sua política 

educacional; calendário acadêmico do campus; questões relativas aos relatórios de gestão e 

propostas de gastos orçamentários; todas as normas e regulamentos internos; projetos 

pedagógicos de cursos, bem como suas alterações; projeto político-pedagógico; plano de 

desenvolvimento institucional; questões submetidas a sua apreciação pelo presidente ou por 

qualquer de seus membros. 

 O campus também participa do conselho superior, que é o órgão máximo residido pelo 

reitor da instituição, de caráter consultivo e deliberativo. O Conselho Superior é um órgão 

colegiado que tem por finalidade analisar e regular as diretrizes de atuação da instituição, no 

âmbito acadêmico e administrativo, visando um processo educativo de excelência. Possui 

representantes docentes, discentes, servidores técnico-administrativos, egressos, 

representantes da sociedade civil, do Ministério da Educação e dos diretores-gerais dos campi.  

 Apesar de a Associação de Pais e Mestres ser um órgão do sistema de gestão 

democrática comum nas escolas de educação básica, atualmente o campus não possui uma 

Associação de Pais e Mestres. 

Segundo Severino (2007), um dos métodos de pesquisa que podem ser utilizados em 

instituições escolares é o estudo de caso, sendo este um método qualitativo com a finalidade 

de aprofundar uma unidade individual nos aspectos dos processos organizacionais e políticos 

da sociedade, que busca responder questionamentos que fogem ao controle do pesquisador 

sobre o fenômeno estudado, tem uma abordagem ampla e complexa que não deve ser 

estudada fora de seu contexto. Ajuda na compreensão e na tomada de decisões, por meio de 

coleta e análise de dados. Uma das fontes de informações mais importantes em um estudo de 

caso são as entrevistas, este estudo empírico tem a pretensão de testar uma teoria, partindo de 

um contexto real e utilizando diversas fontes de evidências.  

Severino (2007, p.121), destaca em sua definição de estudo de caso a importância de 

fundamentar uma generalização, na qual, a pesquisa de um caso particular possa representar 

um conjunto de casos análogos. Para isso, o caso escolhido para a pesquisa deve ser 
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significativo e bem representativo, porém, realça a necessidade de rigor metodológico 

adequado a este tipo de pesquisa: 

 

Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor e seguindo todos 

os procedimentos da pesquisa de campo. Devem ser trabalhados, mediante análise 

rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados (SEVERINO, 2007, p.121). 

  

3.5 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

  

 Foi realizada uma observação participante, na qual o observador é servidor da 

instituição federal de ensino analisada e autor desta pesquisa, assim, vivencia a realidade do 

contexto do campus. Este procedimento foi aplicado ao estudo de caso realizado na pesquisa, 

por meio da observação das atividades cotidianas realizadas no campus e como a instituição 

age com a Gestão da Segurança Contra Incêndio. 

 Segundo Fernandes (2015), a observação participante foi reconhecida como técnica de 

pesquisa no âmbito acadêmico-científico, a partir do trabalho de campo desenvolvido entre 

1914 e 1918 por Malinowski. A observação participante é uma técnica de investigação social 

na qual o observador vivencia uma realidade social inserido em um determinado grupo 

observado na medida em que as circunstâncias o permitam, buscando partilhar o seu cotidiano 

para sentir o que significa estar naquela situação.   

 É uma das técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores que adotam a abordagem 

qualitativa, unindo o objeto ao seu contexto, sendo, uma técnica composta, pois o observador 

não só observa como também faz uso de técnicas de entrevista com graus de formalidade 

diferentes, esta técnica adequa-se particularmente a fenômenos pouco visíveis que 

dificilmente seriam expostos de outro modo.  

 O objetivo fundamental desta técnica é a captação das significações e experiências 

subjetivas dos próprios sujeitos sociais no processo de interação. Todavia, sempre há o risco 

do investigador realizar uma análise com envolvimento pessoal e subjetividade em relação ao 

objeto, ou de sua presença perturbar o normal decurso da interação social. 

 

Trata-se de uma técnica de levantamento de informações que pressupõe convívio, 

compartilhamento de uma base comum de comunicação e intercâmbio de 

experiências com o(s) outro(s) primordialmente através dos sentidos humanos: 

olhar, falar, sentir, vivenciar... entre o pesquisador, os sujeitos observados e o 
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contexto dinâmico de relações no qual os sujeitos vivem e que é por todos 

construído e reconstruído a cada momento (FERNANDES, 2015, p.490). 

 

 A técnica de observação participante foi realizada no período do segundo semestre 

letivo de 2015 até o primeiro semestre letivo de 2016, evitando o envolvimento pessoal e 

subjetividade em relação à instituição analisada, pois foi realizada uma análise baseada em 

critérios técnicos de Segurança contra Incêndio e na legislação vigente. Também não houve 

perturbação do normal decurso da interação social no campus. 

 

3.5.1 Coleta de Dados da Observação Participante  

 

A coleta de dados foi baseada nas fotos do local para posterior comparação das 

situações ideais e reais da edificação de uma instituição federal de educação, ciência e 

tecnologia, no quesito proteção contra incêndios. Foram analisados os ambientes audiovisuais 

e seus acessos, no período do segundo semestre de 2015 letivo até o primeiro semestre letivo 

de 2016. Para este estudo de caso, estão sendo considerados somente os ambientes da sala da 

coordenadoria de audiovisual e o auditório principal (com capacidade de 155 pessoas), pois os 

demais ambientes audiovisuais atualmente estão com os equipamentos audiovisuais 

desativados e são utilizados para outros fins. A análise destes ambientes foi escolhida devido 

à facilidade de acesso de pesquisa e reflete a situação do campus como um todo no quesito 

segurança contra incêndio, podendo ser generalizada. Além disso, foi combinado o uso de 

uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, técnicas de observação participante, entrevistas 

pessoais com servidores com cargos de gestão e segurança do trabalho, também será realizado 

um grupo focal com alunos.  

 

3.5.2 Acessos e Sala da Coordenadoria de Audiovisual 

 

A análise dos da sala da coordenadoria de audiovisual e dos acessos aos ambientes 

audiovisuais foi feita através de fotos e por meio de comparação das situações ideais e reais 

do edifício, no quesito proteção contra incêndios, de acordo com o Decreto Estadual nº 56.819 

de 2011, as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a Norma 

Regulamentadora de número 23 e nas Normas Brasileiras.  

Segundo a tabela 1 anexa ao Decreto Estadual nº 56.819, a classificação da edificação 

é do grupo E, ocupação/uso educacional e divisão E-1, pelo fato de se tratar de uma escola de 
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nível médio e superior, embora o edifício não atenda as exigências da tabela 6E de medidas 

de segurança contra incêndio para o grupo E (Educacional e Cultural) com área superior a 750 

m² ou altura superior a 12 metros. As medidas de segurança presentes na tabela 6E do ao 

Decreto Estadual nº 56.819 são: acesso de viatura na edificação, segurança estrutural contra 

incêndio, compartimentação vertical, controle de materiais de acabamento, saídas de 

emergência, plano de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção 

de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrante e 

mangotinhos, chuveiros automáticos, e controle de fumaça. 

A figura 15, mostra o ambiente da sala da coordenadoria de audiovisual do campus. 

 

Figura 15: Sala da Coordenadoria de Audiovisual 

 

Fonte: Coordenadoria de Audiovisual IFSP-Campus São Paulo (2016). 

 

3.5.2.1 As Saídas de Emergência  

 

Situação ideal: As saídas de emergência devem possuir os requisitos mínimos 

necessários, para que a população existente possa abandonar a edificação, em caso de 

incêndio ou pânico, protegendo a sua integridade física e permitir o acesso de guarnições de 

bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas. Em qualquer edificação, os 

pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, 

enclausuradas ou não, as quais devem ser constituídas com material estrutural e de 

compartimentação incombustível, oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além 
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da incombustibilidade, ser dotadas de guardas em seus lados abertos com vãos até 0,15 m e 

ser dotadas de corrimãos contínuos em ambos os lados com as extremidades voltadas para a 

parede, atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando 

obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço 

na mesma prumada. 

Situação real: Os eventos são frequentes no saguão principal, com público participante 

de alunos de diversos turnos. Quando o público estimado ultrapassa a quantidade de lugares 

disponíveis no auditório principal, os eventos da instituição são realizados no saguão principal 

ou em ambos os ambientes simultaneamente por meio de uma projeção no telão localizado no 

saguão e por sonorização do evento realizado no auditório principal. Porém, muitas vezes, o 

excesso de público obstrui o acesso às saídas de emergência e aos meios de escape, conforme 

ilustra a fotografia de um evento realizado no saguão da instituição, por meio da figura 16. 

 

Figura 16: Obstrução das Saídas e Acessos em Evento 

 

Fonte: Coordenadoria de Audiovisual IFSP-Campus São Paulo (2016). 

 

A ausência de requisitos de escape para a plateia, de equipamentos de combate a 

incêndio (extintores, esguichos e mangueiras, etc.), a inexistência de pessoas treinadas para 

conter o pânico e orientar o escape, realizar os primeiros socorros e etc., poderiam 

potencializar muito uma tragédia. Em um caso de incêndio nessas condições, muito 

provavelmente as pessoas morreriam sufocadas, queimadas e pisoteadas, e as saídas poderiam 

ser obstruídas pelos corpos amontoados. 

Há uma saída de emergência por escada parcialmente obstruída por uma antena 

parabólica, que pode atrapalhar o fluxo de pessoas em casos de emergência e causar 
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acidentes, em desacordo com a Instrução Técnica n º 11 de 2014, conforme a figura 17.

 Também contrariando a Instrução Técnica n º 11 de 2014, há blocos de concreto nas 

escadas, que pode gerar quedas e acidentes, ilustrados na figura 18. 

 

Figura 17: Obstrução da Escada de Emergência 

 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 18: Blocos de concreto na Escada de Emergência 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Além disso, as saídas de emergência por escadas não são dotadas de corrimãos 

contínuos, desta forma, está desconforme com a Instrução Técnica nº 11 de 2014 do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo, no item 5.8.2.6 e com o item 3.14 da NBR 9077 de 2001. 
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As longarinas intermediárias apresentam um afastamento maior que 15 centímetros em 

desconformidade com a IT 11 de 2014 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no 

item 5.8.3.1, ilustrado na figura 16 da IT 11, e também com o item 4.8.1.4, letra a) da NBR 

9077 de 2001, conforme as figuras 19 e 20. 

 

Figura 19 - Saída de Emergência por Escadas 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 20: Detalhe dos Corrimãos Descontínuos 

 

 

 

Fonte: O autor (2015). 
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3.5.2.2 Rampas 

 

Situação ideal: O uso de rampas é obrigatório para interligar áreas de refúgio em 

níveis diferentes, em edificações com ocupações dos grupos H-2 e H-3, na descarga e acesso 

de elevadores de emergência, quando a altura a ser vencida não permitir o dimensionamento 

equilibrado dos degraus de uma escada e para unir o nível externo ao nível do saguão térreo 

das edificações, quando houver desnível.  O dimensionamento das rampas deve obedecer ao 

estabelecido no dimensionamento das saídas de emergência, não podem terminar em degraus 

ou soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por patamares planos.  Os patamares 

das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,20 m, medidos na 

direção do trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança de direção ou quando a 

altura a ser vencida ultrapassar 3,7 m.  Não é permitida a colocação de portas em rampas, 

estas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura não inferior à da folha 

da porta de cada lado do vão. O piso das rampas deve ser antiderrapante com, no mínimo, 0,5 

de coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente 

reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso, devem ser dotadas de guarda-corpo e 

corrimão, exigências de sinalização, iluminação de emergência e ausência de obstáculos com 

declividade, de acordo com o prescrito na NBR 9050 de 2015. 

Situação real: Há desacordo com a IT 11 de 2014 do Corpo de Bombeiros do Estado 

de São Paulo por possuir portas nas rampas, item 5.6.2.5, ter piso extremamente liso e 

escorregadio, item 5.6.2.6, além da falta de sinalização e iluminação de emergência, item 

5.6.2.8. Também foram encontradas divergências com as IT 20 de 2011 em relação à 

sinalização de emergência e IT 18 de 2011 de iluminação de emergência. De acordo com a 

NBR 9050 de 2015, os itens não atendidos são os itens 5.4.3 de sinalização de pavimento e o 

item 5.4.6.3 letras d) e e) de sinalização tátil e visual de alerta, conforme as figuras 21 e 22. 
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Figura 21 - Saída de Emergência Interna por Rampas 

 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 22 - Detalhe da Porta na Rampa 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Os problemas apresentados nas rampas dificultam a evacuação de pessoas em casos de 

emergência, podendo ocasionar uma tragédia, devido à desorientação, obstrução e quedas. 
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3.5.2.3 As Portas das Rotas de Saídas  

 

Situação ideal: As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com capacidade acima 

de 100 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do 

trânsito de saída, se as portas dividirem corredores que constituem rotas de saída, devem abrir 

no sentido do fluxo de saída.  A largura, vão livre ou “luz” das portas, comuns ou corta-fogo, 

utilizadas nas rotas de saída de emergências, devem ter dimensionamento de saídas de 

emergência e devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz, 80 cm, valendo por 1 

unidade de passagem, 1 m, valendo por 2 unidades de passagem, 1,5 m, em duas folhas, 

valendo por 3 unidades de passagem, 2 m, em duas folhas, valendo por 4 unidades de 

passagem. As portas das antecâmaras das escadas à prova de fumaça e das paredes corta-fogo 

devem ser do tipo corta-fogo (PCF), obedecendo à NBR 11742, no que lhe for aplicável. As 

portas das antecâmaras, escadas e similares devem ser providas de dispositivos mecânicos e 

automáticos, de modo a permanecerem fechadas, mas destrancadas no sentido do fluxo de 

saída, sendo admissível que se mantenham abertas desde que disponham de dispositivo de 

fechamento, quando necessário, conforme estabelecido na NBR 11742.   

Situação real: Há portas corta-fogo instaladas no local com os selecionadores de folha 

das portas estão danificados. Há desacordo com a IT  11 de 2014 do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo no item 5.5.1.2, por possuir obstáculo ocasionado por um empilhamento 

de carteiras escolares ao acesso das portas, conforme as figuras 23 e 24, respectivamente. 
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Figura 23 - Detalhe do Selecionador de Folha da Porta Danificado 

.  

Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 24 - Carteiras Escolares Obstruindo o Acesso às Portas Corta-Fogo 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Uma porta corta-fogo cujo o objetivo é proteger a saída de emergência, foi 

descaracterizada com a quebra da barra antipânico, que deveria funcionar como sistema de 
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abertura, que somente é acionado por meio da pressão das mãos sobre a barra, para destravar 

e abrir a porta de maneira fácil e imediata.  A figura 25 mostra o detalhe ampliado da barra 

antipânico quebrada. Além disso, outra porta corta-fogo foi encontrada travada por um arame, 

isso pode dificultar e atrasar sua abertura em um caso de emergência, conforme ilustra a 

figura 26. 

 

Figura 25: Detalhe da Barra Antipânico Quebrada 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Figura 26: Arame travando às Portas Corta-Fogo 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

3.5.2.4 Hidrantes 

 

Situação ideal: O sistema a ser instalado deve corresponder a um memorial, constando 

cálculos, dimensionamentos e uma perspectiva isométrica da tubulação (sem escala, com 

cotas e com os hidrantes numerados), O projeto de um sistema de hidrantes é definido de 

acordo com a aplicabilidade do sistema, conforme estabelecido em função da área construída 

e da ocupação.  A distribuição dos hidrantes, devem ser posicionados nas proximidades das 

portas externas, escadas /ou acesso principal a ser protegido, a não mais de 5 m, em posições 

centrais nas áreas protegidas, fora das escadas ou antecâmaras de fumaça, altura de 1,0 m a 

1,5 m do piso. O dimensionamento deve consistir na determinação do caminhamento das 

tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes para 

garantir o funcionamento dos sistemas, e que qualquer ponto da área a ser protegida seja 

alcançado por um esguicho considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) de incêndio 

por meio de seu trajeto real e o alcance mínimo do jato de água igual a 10 m, devendo ter 

contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente, após adentrar pelo menos 1 

m em qualquer compartimento. 
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As mangueiras, especialmente, devem ser acondicionadas dentro da caixa para 

hidrante incêndio em forma de zigue-zague ou aduchadas, de acordo com especificações da 

norma NBR 12779 de 2009, assim como sua inspeção, manutenção e cuidados com as 

mangueiras de incêndio. No caso de mangueiras semirrígidas devem estar dispostas dentro da 

caixa para hidrante incêndio de maneira enrolada, permitindo utilização de maneira mais ágil 

e eficaz. Estes equipamentos devem ser utilizados por pessoas devidamente treinadas. 

Situação real: Há bancos dificultando o acesso rápido ao abrigo da mangueira (caixa 

de hidrante) em desacordo com a IT 22 de 2011 no anexo D item D1.4, as frequências de 

manutenção e inspeção das mangueiras estão vencidas e em desacordo com a NBR 12779 no 

item 4.4.2, estão faltando acessórios (chaves storz para conexão ao hidrante e esguichos) nas 

caixas de hidrantes, nenhuma caixa de hidrante foi encontrada com todos os acessórios 

necessários, a sinalização está em desacordo com a IT 22 de 2011 no anexo D item D1.1, IT 

20 de 2011 no anexo B item 4, conforme a figura 27 e 28. 

 

Figura 27 – Hidrante de Parede Obstruído 

 

Fonte: O autor (2015). 
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Figura 28 – Hidrante de Parede sem Mangueira e Acessórios no Abrigo 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

A falta de acessórios e mangueiras nos abrigos dos hidrantes compromete seu uso e 

não há equipe com o treinamento adequado para utilizar o hidrante. Além disso, a rede 

hidráulica que abastece os hidrantes apresenta vazamentos, que podem comprometer a vazão 

e pressão em situações de emergência. No estado atual, os hidrantes estão inutilizáveis. 

 

3.5.2.5 Extintores 

 

Situação ideal: Os equipamentos de proteção e combate a incêndios por meio de 

extintores portáteis ou sobre rodas, tem como finalidade o combate de princípios de 

incêndios, devendo ser manuseado por pessoas habilitadas e deverão obedecer aos critérios de 

IT 21 de 2011, de sistemas de proteção por extintores de incêndio. Para cada tipo de incêndio 

é necessário o uso especifico de extintor, tornando o combate ao princípio de incêndio 

eficiente. Não são permitidos extintores instalados com altura superior a 1,60 m e altura 

inferior a 0,20 m, devendo estar com sua inspeção e manutenção rigorosamente em dia, 

sinalizados e livres de quaisquer obstáculos que impeça sua utilização. Os extintores 

instalados deverão estar de acordo com a NBR 12962 de 2016 de inspeção, manutenção e 
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recarga em extintores de incêndio e também devem atender a e Portaria nº 05 de 2011 do 

INMETRO, de serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio.  

Dessa forma, os extintores devem estar em local adequado e devidamente sinalizados, 

as conferências de irregularidades deverão ocorrer no prazo máximo de 30 dias e a Inspeção 

Técnica de nível 1 pelo fabricante e/ou rede credenciada, no período máximo de no máximo 

12 meses. Outras verificações podem ocorrer em intervalos mais frequentes se for necessário, 

quando o extintor de incêndio estiver submetido a condições adversas ou severas, por 

exemplo. As manutenções de segundo e terceiro nível, por consistirem de procedimentos de 

caráter preventivo e corretivo, deverão ser executadas a cada 12 meses. 

Os extintores com carga de dióxido de carbono devem ser inspecionados a cada 6 

meses e a empresa de responsável pela inspeção técnica e manutenção de extintores de 

incêndio fará realização da recarga de extintores com carga de Dióxido de Carbono a cada 12 

meses, devendo respeitar o prazo máximo de 5 anos para a recarga. Porém, se houver perda 

superior a 10% da carga nominal declarada, a recarga necessariamente deve ser efetuada. Se o 

prazo de recarga seja prorrogado, a empresa responsável deve manter o anel de identificação 

da manutenção e o selo de identificação da conformidade de manutenção do INMETRO, que 

só serão substituídos quando houver a manutenção de segundo ou terceiro nível. 

Situação real: Há bancos obstruindo o acesso aos extintores, falta de sinalização ou a 

sinalização é precária, há armazenamento em local inadequado, em descordo com a IT 21 de 

2011 no item 5.2.1.3, além de falta de extintores, conforme as figuras 29, 30. Além disso, o 

edifício em diversos pontos não atende ao padrão de sinalização exigido pela Portaria Interna 

da Instituição nº 115 de 2012. 
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Figura 29: Exemplo de Obstrução de Extintor 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Figura 30: Exemplo de Sinalização Precária de Extintor 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Há extintores vencidos em desacordo com a IT 21 de 2011 nos itens 5.3.1. e 5.3.2., os 

extintores não obedecem aos critérios de inspeção de acordo com a NBR 12962 de 2016, no 

item 5.1 e 5.2; e Portaria do INMETRO nº 005 de 2011, no item 3.27 e 3.29; ou seja, as 

conferências não ocorrerem com periodicidade de máxima de 30 dias e a inspeção técnica de 
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nível 1 pelo fabricante e/ou rede credenciada, com periodicidade de no máximo 12 meses. 

Assim como as manutenções de 2º ou 3º nível. Os extintores analisados apresentaram diversas 

irregularidades, nenhum extintor analisado apresentou situação regular. 

 A figura 31, apresenta exemplos de extintores encontrados com selos de avaliação da 

conformidade de manutenção vencidos.  A figura 32, ilustra os principais problemas 

encontrados nos extintores da instituição, que são: manômetros indicando descarregamento, 

manutenção e inspeção vencidas, anéis quebrados, lacres e pinos removidos. 

 

Figura 31: Extintores com Inspeção Vencida 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Figura 32: Principais Problemas Encontrados nos Extintores 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

3.5.2.6 Sinalização de Emergência e Alarme de Incêndio 

 

Situação ideal: A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de 

ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações 

adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos 

equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. A 

sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser alocados 

convenientemente no interior da edificação e áreas de risco. A sinalização básica é o conjunto 

mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por quatro categorias, 

de acordo com sua função, proibição, visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao 

início do incêndio ou ao seu agravamento, alerta, visa a alertar para áreas e materiais com 

potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos 

perigosos, orientação e salvamento, visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o 

seu acesso e uso e equipamentos que visam indicar a localização e os tipos de equipamentos 

de combate a incêndios e alarme disponíveis no local. 

Situação real: Há falta de sinalização em diversos pontos da edificação ou há 

sinalização confusa e precária, como, por exemplo, nas saídas de emergência, hidrantes, 

extintores e outros, em desacordo com a IT 20 de 2011, conforme as figuras 34, 35 e 18. O 
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alarme de incêndio apresenta com a fiação da sirene desconectada e exposta, como se pode 

observar na figura 33, contrariando a IT 19 de 2011. 

 

Figura 33 – Alarme de Incêndio com a Fiação da Sirene Desconectada e Exposta 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

Figura 34 - Falta da Sinalização de Emergência 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Figura 35:  Sinalização de Emergência Confusa e Precária 

 

Fonte: O autor (2016). 

 As placas com setas da figura 35 têm escrito nos letreiros “saída de emergência”, no 

entanto apontam para paredes. 

 

3.5.2.7 Iluminação de Emergência 

 

Situação ideal: O sistema de iluminação de emergência, é necessário para orientação e 

visualização das saídas de emergência, podendo ser do tipo autônomo, centralizada por 

baterias e por sistema de moto gerador, desde que atenda aos requisitos mínimos 

estabelecidos pela NBR 9077. 

Situação real: Há falta de iluminação de emergência em diversos pontos da edificação 

e há outros pontos em que a iluminação de emergência não funciona, em desacordo com a IT 

18 de 2011, conforme as figuras 34 e 36. 
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Figura 36 - Falta da Iluminação de Emergência 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

3.5.2.8 Instalações Elétricas 

 

Situação ideal: O sistema elétrico da edificação, deve estar em condições mínimas de 

segurança, dimensionadas de acordo com o uso e protegidas contra choques elétricos e curtos 

circuitos, sendo periodicamente inspecionada e revisada. 

Situação real: Há manutenção e dimensionamento elétrico insuficientes na edificação, 

há fiação exposta e energizada nas caixas de tomada no chão, conforme a figura 38, que 

podem gerar curto-circuito, caso algum objeto condutor caia em uma dessas caixas de 

tomada, em desacordo com a IT 41 de 2011, conforme as figuras 37 e 38. A figura 39 mostra 

a fiação exposta de uma caixa de tomada de um acesso a saída de emergência, em desacordo 

com a IT 41 de 2011. 
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Figura 37: Instalações Elétricas da Coordenadoria de Audiovisual 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

Figura 38 - Caixa de Tomada no Chão da Coordenadoria de Audiovisual 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Figura 39 - Caixa de Tomada de um acesso 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

3.5.2.8.1 Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

 

Situação ideal: A instalação dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) é uma exigência do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a 

Norma NBR 5419 de 2005, e tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos 

das descargas atmosféricas, que podem ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e, até 

mesmo, risco à vida de pessoas. 

Situação real: O SPDA do prédio encontra-se desativado, devido ao furto do cabo de 

descida, em desacordo com a IT 41 de 2011 item 6.9 e NBR 5419, conforme figura 40. 
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Figura 40 - O Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

3.5.3 Auditório Principal 

 

A análise dos resultados foi feita através das fotos do local no quesito proteção contra 

incêndios, de acordo com o Decreto Estadual nº 56.819, as Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo e a Norma Regulamentadora de número 23 e nas Normas 

Brasileiras. Embora, de acordo com o Decreto Estadual nº 56.819 de 2011 a edificação esteja 

classificada no grupo E e divisão E-1, o auditório está classificado no grupo F e divisão F-5. 

O auditório não atende as exigências da tabela 6F.3 de medidas de segurança contra incêndio 

para o grupo F (Locais de Reunião de Público). 

Os eventos são constantes no auditório principal, com público participante de alunos 

de diversos turnos. Frequentemente o público ultrapassa a quantidade de lugares disponíveis 

no auditório principal, fazendo com que muitas pessoas se acumulem em pé ou sentadas 

durante os eventos, conforme podemos ver na figura 41. Dessa forma, o excesso de público 

obstrui o acesso às saídas de emergência e aos meios de escape. 
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Figura 41 – Auditório Principal 

 

Fonte: Coordenadoria de Audiovisual – IFSP – Campus São Paulo (2016). 

 

3.5.3.1 As Portas das Rotas de Saídas do Auditório 

 

Há desacordo com a IT 11 de 2014 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 

item 5.5.4.1, pelo fato de as portas não abrirem no sentido do fluxo de saída, conforme a 

figura 25, além disso a porta dianteira está desalinhada com o batente, e a traseira está com a 

maçaneta danificada, dificultando a abertura e fechamento conforme as figuras 43 e 44. O 

item 5.5.4.6 também está em desacordo, pois, para as ocupações do grupo F (Reunião de 

Público), com capacidade total acima de 100 pessoas, é obrigatória a instalação de barra 

antipânico nas portas de saídas de emergência, conforme NBR 11785, das salas, das rotas de 

saída, das portas de comunicação com os acessos às escadas e descarga, conforme as figuras 

42 e 44. 
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Figura 42 – Sentido de Abertura das Portas do Auditório 

 

Fonte: O autor (2015). 
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Figura 43 – Detalhe do Desalinhamento da Porta Dianteira com o Batente 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 44: Detalhe da Maçaneta da Porta Traseira 

 

Fonte: O autor (2016). 
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3.5.3.2 Extintores do Auditório 

 

Há dificuldade de acesso aos extintores, falta de sinalização, armazenamento em local 

inadequado, em descordo com a IT 21 de 2011 no item 5.2.1.3, há extintores vencidos em 

descordo com a IT 21 de 2011 nos itens 5.3.1 e 5.3.2, conforme as figuras 46, 47 e 48. Os 

extintores não obedecem aos critérios de inspeção de acordo com a NBR 12962 de 2016, no 

item 5.1 e 5.2; e Portaria do INMETRO nº 005 de 2011, no item 3.27 e 3.29; ou seja, as 

conferências periódicas não ocorrerem com periodicidade de máxima de 30 dias e a inspeção 

técnica de nível 1 pelo fabricante e/ou rede credenciada, com periodicidade de no máximo 12 

meses, conforme ilustra a figura 45. Assim como as manutenções de 2º ou 3º nível. Todos os 

extintores analisados apresentaram diversas irregularidades.  

 

Figura 45 - Extintor Vencido no Auditório 

 

Fonte: O autor (2015). 
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Figura 46 - Extintor não Sinalizado no Auditório 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Figura 47 - Extintor Vencido no Auditório 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Figura 48 - Extintor não sinalizado e com o Acesso Obstruído no Auditório 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Os extintores com o vencimento de manutenção e inspeção mais antigos (dos anos de 

2006 e 2005) foram encontrados no auditório principal, sem qualquer tipo de sinalização, 

provavelmente a última recarga não considerou estes extintores. 

  

3.5.3.3 Sinalização de Emergência do Auditório 

 

Há desacordo com a IT 20 de 2011, item 6.1.3i e item 5.3.2.1, nota 4, pois não há 

fotoluminescência nas identificações de saída, as lâmpadas nas identificações de saída estão 

queimadas e não permanecem iluminadas durante a realização dos eventos, conforme ABNT 

NBR 10898. Como se pode observar nas figuras 23 e 25. Além disso, o auditório não atende 

ao padrão de sinalização exigido pela Portaria Interna da Instituição nº 115 de 2012. 

 

3.5.3.4 Iluminação de Emergência do Auditório 

Há falta de iluminação de emergência, pois a iluminação de emergência não funciona, 

em desacordo com a IT 18 de 2011, conforme as figuras 44, 42 e 41. 

Além do ambiente da instituição como um todo estar em desacordo com o Decreto 

Estadual nº 56.819 de 2011, as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
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Paulo, a Norma Regulamentadora de número 23 e as Normas Brasileiras. O local também não 

obedece às exigências da legislação municipal presentes no Código de Obras e Edificações do 

Município de São Paulo de 2017 e na Lei Municipal de São Paulo nº 16.312 de 2015, que 

estabelece a presença de uma brigada profissional de bombeiros civis em estabelecimentos 

com alto índice de circulação de pessoas.  

A Lei nº 13.425 de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais acerca de 

medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos comerciais, 

edificações e áreas de reunião de público, não foi considerada nesta análise, pois somente 

entrou em vigor no final de setembro de 2017, período posterior à análise realizada na 

instituição. 

 

3.6 ENTREVISTAS  

 

Foram entrevistados os seguintes sujeitos: diretor do campus, ex-diretor do campus, o 

diretor de administração do campus, engenheiro de segurança do trabalho da reitoria. Todas 

as entrevistas foram gravadas e transcritas. Os entrevistados foram escolhidos por terem 

grande influência na Gestão da Segurança Contra Incêndio no campus. O diretor-geral do 

campus é responsável por realizar a administração executiva do campus, coordenando e 

supervisionando todas as atividades. O diretor de administração do campus, é um servidor 

indicado pelo diretor-geral do campus para gerir recursos, realizar compras, contratos, 

projetos, recebimento de materiais e pela estrutura predial. O engenheiro de segurança do 

trabalho é um servidor que trabalha para a reitoria para prover a segurança do trabalho em 

todos os campi do estado. 

Severino (2007, p.125), define entrevista como uma técnica de coleta de informações 

sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Desta forma, 

ocorre uma interação entre pesquisador e pesquisado, muito presente nas pesquisas de 

Ciências Humanas, nas quais a pretensão do pesquisador é aprender o que os sujeitos pensam, 

sabem, representam, fazem e argumentam. 

Nosella e Buffa (2009), destacam a maneira adequada da realização de entrevistas, 

afirmando que é necessário adquirir conhecimentos sobre as questões-chave antes de utilizar o 

recurso aos depoimentos, caso contrário, os depoimentos, serão pouco frutíferos. Os roteiros 

devem ser bem estudados e inspirados em autores já experimentados, os tópicos dos roteiros 

podem identificar categorias de análise. As entrevistas devem ser gravadas e transcritas, o 
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pesquisador deve selecionar as ideias mais importantes e recorrentes, que representem as 

categorias de análise e possam identificar os tópicos do roteiro da entrevista ou completá-los: 

 

Mesmo assim, realizadas, gravadas, transcritas as entrevistas (eliminando-se 

cacoetes próprios da linguagem falada e informações desnecessárias), os textos 

devem ser lidos e relidos várias vezes até que o pesquisador consiga selecionar as 

ideias mais importantes e recorrentes, potencialmente fecundas para tirar conclusões 

interessantes e significativas (NOSELLA e BUFFA, 2009, p.65). 

 

3.6.1 Entrevista com o Ex-diretor-geral do Campus 

 

O ex-diretor da instituição no período de 2001 até 2009, foi entrevistado durante o 

primeiro semestre letivo de 2016, neste período o ex-diretor era candidato novamente era 

candidato a diretor-geral do campus. 

O entrevistado ressaltou o agravante às questões de segurança em caso de incêndio na 

instituição de ensino, pelo fato da grande concentração pessoas no local. Afirmou que foi 

contratada uma empresa para regularizar a situação do edifício junto a prefeitura do município 

de São Paulo e ao corpo de bombeiros durante a sua gestão, consequentemente, a equipe de 

engenharia atuou para substituir algumas estruturas de madeira (mezaninos e paredes nos 

setores da eletrotécnica e mecânica) mais suscetíveis a incêndio por estruturas de concreto, 

além disso, o sistema de gás da cantina foi regularizado.  

Segundo o ex-diretor, a administração do campus trabalhou para a regularização do 

edifício, mas os recursos financeiros não foram suficientes para a regularização de todos os 

itens, então, a instituição conseguiu um alvará da prefeitura de funcionamento provisório, 

devendo regularizar os itens restantes, porém não disse o prazo de validade deste alvará e nem 

apresentou esta documentação. 

 Disse ainda, que, atualmente, as condições melhoraram muito em comparação ao 

início dos anos 2000, e que a parte do prédio antiga no mesmo espaço de novas edificações no 

campus dificulta a manutenção, pois, segundo o entrevistado a estrutura pública necessita de 

um planejamento mais consistente. Declarou que não consegue observar fatores muito críticos 

na questão da segurança na instituição atual, mas afirma que há muitos problemas na 

acessibilidade, conforme o trecho a seguir: 

 

Pesquisador: No seu ponto de vista como está a proteção contra incêndio no campus 

atualmente? Necessita de alguma mudança? 
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Ex-Diretor Geral do Campus: Dá para reconhecer que melhorou bastante do que na 

época dos anos 2000, as condições melhoraram muito. Mas, ainda assim a gente tem 

no campus uma questão de ter um prédio que foi construído em várias etapas 

distintas, uma parte do prédio mais antigo e outra mais nova, e com problemas de 

manutenção, toda a estrutura pública carece um pouco de um planejamento mais 

consistente no que tange à manutenção. Dentro da minha visão de leigo, eu acho eu 

não consigo enxergar assim fatores muito críticos na questão da segurança, eu vejo 

mais problema na questão da acessibilidade, a gente tem um campus que um bloco 

central que ele está meio andar, ele está elevado a meio andar do chão, e os blocos 

laterais, eles estão no térreo e no primeiro andar, o bloco central está no meio andar, 

e no andar e meio. 

 

Esta declaração demonstrou que apesar de ser um profissional da educação muito 

experiente e estar na instituição há muito tempo, trabalhar no campus, ter sido, aluno, 

professor e diretor do campus, o candidato foi é capaz de observar fatores visivelmente 

aparentes da falta de segurança, como por exemplo, os de Segurança Contra Incêndio, 

encontrando-se privado da compreensão de sua própria situação de insegurança no ambiente 

de trabalho. 

O ex-diretor sugeriu um plano diretor de obras que envolva também a parte de 

segurança, afirmou a importância de haver uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

na instituição e, lembrou que já houve uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no 

passado da instituição, porém, ressaltou que isso demanda recursos, sem explicitar quais 

recursos seriam estes, embora tenha afirmado que reunir um grupo que periodicamente se 

encontre e faça avaliações seria possível com poucos recursos. 

O entrevistado disse que na época que havia a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) todos os servidores eram celetistas, e que, por isso, a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) seria obrigatória por lei, conforme o trecho a seguir: 

 

Pesquisador: Nós deixamos de falar a respeito de algo importante? 

 Ex-Diretor Geral do Campus: Eu acho que a gente falou, a questão da segurança do 

trabalho no passado a gente tinha a CIPA, mas na época que todos os servidores 

eram celetistas, aí a CIPA é por força da Lei, ela tinha que estar presente. No 

instituto a gente não tem uma CIPA, porque a maioria dos Servidores não são 

celetistas, são estatutários e não tem uma lei que obriga nos ambientes públicos, 

você ter uma comissão interna de prevenção de acidentes. 
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Embora, essa informação conflite com o que foi verificado na observação participante 

que a instituição também apresentava funcionários estatutários naquela época, oriundos da lei 

anterior à mudança do regime para celetista. Além disso, o ex-diretor, apesar de ter 

conhecimento que também há servidores celetistas na instituição afirmou que como a maioria 

dos servidores não são celetistas, são estatutários, não há uma lei que obrigue que os órgãos 

públicos tenham uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), contrariando as 

seguintes legislações: a Norma Regulamentadora nº 01, que estabelece que as entidades ou 

empresas, públicas ou privadas, órgãos públicos da administração direta e indireta que 

possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, devem cumprir o que 

dispões as Normas Regulamentadoras referentes à segurança e a medicina do trabalho, de 

acordo com a lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977; e a Portaria Normativa nº 3, de 7 de 

maio de 2010, que estabelece a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP). 

 

3.6.2 Entrevista com o Diretor-geral do Campus 

 

O diretor do campus (desde 2013 até atualmente), foi entrevistado durante o primeiro 

semestre letivo de 2016, neste período o diretor era candidato novamente era candidato a 

diretor-geral do campus e posteriormente, em 28 de setembro, venceu as eleições de 2016. 

O entrevistado que já foi brigadista, ressaltou na entrevista a importância da segurança 

contra incêndio e da brigada de incêndio, e disse que combate a incêndios e primeiros 

socorros deveriam ser ensinados nas escolas.  

Além disso, afirmou que há responsabilidade civil e criminal da gestão em casos de 

incêndio e relatou não ter conhecimento da Lei Federal nº 12.645 do Dia Nacional da 

Segurança e Saúde nas Escolas, e de casos de incêndios em instituições da mesma rede.  

Relatou também, que a instituição no passado possuía uma Comissão Interna de 

Preveção de Acidentes (CIPA) e uma brigada de incêndio, e que estava trabalhando com o 

departamento de Gestão de Pessoas da instituição para a criação de uma brigada de incêndio e 

comentou a precariedade das instalações elétricas no prédio, que podem gerar incêndios.  

Apontou ainda a lentidão no processo de formação de uma brigada de incêndio, 

alegando falta de pessoas que queiram participar, sem explicar o motivo, e sugeriu palestras 

para a conscientização sobre o tema. Durante a observação participante foi notado que o 

servidor que estava organizando a brigada junto à direção geral deixou de trabalhar do 

campus, pois passou em um concurso para outro campus, isso pode ter dificultado o processo 

de formação da brigada. 
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Alegou falta de recursos financeiros para mudar a situação da segurança no campus e 

afirmou a importância dos gestores das instituições de ensino na promoção da saúde, 

segurança e bem-estar na instituição para todos que frequentam a instituição.  

Apontou para a inadequações da instituição, como, por exemplo: extintores, parte 

elétrica, hidrantes, sistema hidráulico, mangueiras, alarmes, falta de condições para vistoria 

do corpo de bombeiros, embora tenha alegado que há um projeto em andamento para 

adequação à vistoria do corpo de bombeiros. Afirmou que a instituição não tem as reservas 

técnicas nas duas caixas d’água de 125 mil litros cada, e também não tem uma bomba de 

incêndio, conforme o trecho a seguir: 

 

Diretor-Geral do Campus: Hoje no campus, por exemplo, a minha linha de incêndio, 

os extintores, nós não temos o projeto de bombeiros, estamos fazendo, contratamos 

uma empresa para fazer o projeto de bombeiros, mas ela não está adequada, então os 

meus extintores não são necessariamente os adequados para aqueles ambientes, 

conseguimos a muito custo recarregar os extintores, e agora nós estamos preparando 

para trabalhar em cima das linhas dos hidrantes, porque tem muito hidrante que não 

funciona, nossa tubulação de água é toda ainda de ferro, precisaria trocar toda a 

tubulação hidráulica, reposicionar os hidrantes e trocar os equipamentos dos 

hidrantes, as mangueiras que estão lá há anos e anos sem ser utilizadas, elas estão 

ressecadas, estão danificadas, se um dia eu tiver que usar, eu vou perceber que vai 

sair mais água pela mangueira do que pelo esguicho, é problemático. Não temos as 

reservas técnicas nas caixas d’água, eu tenho duas caixas d’água de 125 mil litros 

cada uma, mas não tem reserva técnica, como deveria ter, e também não temos 

bomba de incêndio, que é uma obrigação, então, tudo isso, faz com que nós 

tenhamos que alterar significativamente as instalações, e essa é a nossa maior 

dificuldade hoje, e para mim é total a importância dessa parte de combate a 

incêndio. 

 

Admitiu que o campus precisa de medidas de combate a incêndios, porém ressaltou 

que os extintores foram recarregados, mesmo não estando de acordo com um projeto de 

adequação à vistoria do corpo de bombeiros e considerou esta medida a mais eficaz do 

campus de combate a incêndios.  

O diretor, sugeriu mudanças comportamentais e conscientização como iniciativa para 

mudar a situação de segurança contra incêndio e adequação das instalações. 

 

3.6.3 Entrevista com o Diretor de Administração  
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O diretor de administração desde 2013, foi entrevistado em setembro, durante a 

apuração do processo eleitoral do campus em 2016, afirmou que no campus há um risco 

bastante acentuado de incêndio. Porém, algumas medidas de Segurança Contra Incêndio 

foram tomadas como a recarga dos extintores do campus e o desenvolvimento de um projeto 

do sistema de hidráulica e elétrica, embora faltem recursos financeiros para a execução destes 

projetos, durante a entrevista não foram apresentadas documentações dos projetos.  

Além disso, afirmou desconhecer a Lei Federal nº 12.645 do Dia Nacional da 

Segurança e Saúde nas Escolas. 

O entrevistado que é engenheiro civil, especialista em hidráulica, afirmou que a 

reserva de incêndio da instituição atende às necessidades, mas na parte de instalações e 

mangueiras, a instituição deixa muito a desejar, apresentando um risco é enorme, contrariando 

o depoimento do diretor-geral do campus, que disse que a instituição não tem as reservas 

técnicas nas duas caixas d’água de 125 mil litros cada. 

Afirmou ainda, que para o projeto de adequação às medidas de segurança funcionar 

pode demorar vários anos, e quando o projeto novo estiver pronto a instituição fará uma 

conscientização e treinamentos para o público, porém não adiantaria fazer este trabalho 

comportamental antes do sistema estar funcionando perfeitamente, primeiro viria o projeto 

para posteriormente aprimorar a educação de alunos e profissionais da educação, conforme o 

trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Qual sugestão o senhor daria para elaborar melhor a proteção contra 

incêndio no campus?  

Diretor de Administração: Primeiro a gente tem que ter um projeto funcionando, 

lógico, isso não vai ser agora, pode demorar: 1, 2, 5, 10 anos. Mas, a partir do 

momento que a gente fizer um novo projeto a gente vai ter uma conscientização para 

todos os servidores, professores, e alunos, como treinamento de rotas de fuga, tudo 

isso. Mas, se a gente não tiver um sistema funcionando perfeitamente, não adianta, 

precisaria primeiro ter um novo projeto uma nova execução, da elétrica, da 

hidráulica, para daí aprimorar a educação dos alunos e funcionários do instituto. 

 

 A observação participante demostra que embora o um projeto de segurança seja 

fundamental e contribua imensamente, a instituição não é um canteiro de obras inacabadas, 

que se pode esperar pelo fim da obra e as pessoas ocuparem o local para que se possa começar 

o processo de conscientização e treinamento, no campus há um grande fluxo e concentração 
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de pessoas estudando e trabalhando que precisam saber quais as medidas de segurança 

precisam tomar em casos de emergência, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte em 

caso de incêndio, por exemplo. Além disso, é necessário cultivar e estimular a Cultura de 

Segurança na instituição, para que as pessoas possam ter uma consciência emancipatória dos 

riscos, e possam compreender sua situação de insegurança, para que aos poucos possam 

transformar esta realidade em uma realidade mais segura. 

O diretor de administração, lembrou de um caso de incêndio próximo à instituição. 

Durante a observação participante foi levando que ocorreram 02 casos próximos a instituição, 

ambos também foram próximos a uma indústria e comercio de embalagens (papelão, plástico 

e madeira) a um depósito de gás liquefeito de petróleo (GLP), isso poderia potencializado os 

incêndios. O primeiro caso ocorreu em outubro de 2011, quando um depósito de papelão foi 

incendiado, a cerca de 240 metros da instituição, o depósito foi totalmente consumido pelo 

fogo, porém, o corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio, não houve vítimas. O 

segundo caso ocorreu em dezembro de 2013, quando um grupo de manifestantes queimou 

pneus e colchões em frente a um albergue, a cerca de 200 metros da instituição, interditando a 

rua, o Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou o incêndio. Caso os incêndios não 

fossem controlados a tempo, poderiam possivelmente ter se espalhado até a instituição de 

ensino, dada a grande quantidade de combustíveis sólidos (madeiras, papel, plástico) e gás 

liquefeito de petróleo (GLP), presentes na região. 

 

3.6.4 Entrevista com o Engenheiro de Segurança 

 

O engenheiro de segurança do trabalho da reitoria foi entrevistado em outubro, durante 

os eventos da Semana de Tecnologia do campus de 2016, declarou ter conhecimento da Lei 

Federal nº 12.645 do Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas, porém disse que deve 

haver uma estrutura adequada no setor de segurança na instituição para que se possa criar uma 

cultura prevencionista. Declarou que a maioria das Instituições de Educação, Ciência e 

Tecnologia no Brasil, incluindo o campus pesquisado, não possuem Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, apresentam deficiências no sistema de hidrantes, não possuem 

bombeiro civil e nem técnicos de segurança do trabalho nos campi, sem explicar os motivos 

que levam a esta situação. O engenheiro afirmou que os novos campi do estado de São Paulo 

apresentam melhor estrutura de segurança contra incêndios e possuem brigadas de incêndio, 

embora muitos não atendam a padronização de sinalização da instituição, por 
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desconhecimento, embora ele afirme que promova a utilização da sinalização padrão quando 

visita os campi, a decisão sobre a implantação é da gestão do campus. 

Disse ainda, que não há alvará de funcionamento e nem Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros em cerca de 80% dos campi no estado, incluindo o campus desta pesquisa, porém 

não apresentou um documento com estes dados. 

Avaliou que o campus pesquisado possui propensão a pequenos incêndios e apresenta 

locais com pouca frequência de pessoas, nos quais um incêndio demoraria algum tempo para 

ser notado, isto é agravado pelo fato do campus não possuir brigada de incêndio, sendo este o 

edifício que apresenta a situação mais crítica no estado de São Paulo, pois é o campus com o 

maior fluxo de pessoas, com área de tamanho grande, não tem bombeiro civil e nem brigada 

de incêndio, e  não tem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme o 

trecho a seguir:  

 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Do campus pesquisado, eu posso dizer que é 

a situação pior no estado, que é o campus de maior utilização de alunos, de fluxo de 

alunos, o tamanho, uma área bem interna bem grande e não tem bombeiro, não tem 

brigada constituída, não tem comissão interna, não sei o que pode... a gente acende 

uma vela todo dia, porque não é falta de pedir de orientar, de sugerir [...] 

 

Apontou a iniciativa do diretor-geral do campus pesquisado em tentar constituir uma 

brigada de incêndio no local e a importância de se negociar, discutir e abordar este tema. 

Relatou também, os problemas elétricos do campus e o trabalho da direção geral na tentativa 

de resolver o problema, que contribuiria para diminuir o risco de incêndio. 

Descreveu sua dificuldade em atuar devido ao elevado número de campi da 

instituição, e apontou a necessidade de haver pessoas ou técnicos de segurança do trabalho 

nos campi responsáveis pela segurança local. Explanou a obtenção do alvará de autorização 

de funcionamento como um meio indireto de se fazer cumprir a legislação de Segurança 

Contra Incêndio. 

 

3.7 GRUPO FOCAL 

 

 Para Costa (2006), o grupo focal é um tipo de pesquisa qualitativa que pretende 

perceber os aspectos valorativos e normativos que são referência de um grupo em particular, 

ou seja, uma entrevista coletiva que busca identificar tendências, com o objetivo de 

compreender, e não de inferir ou generalizar. O grupo focal apresenta vantagens relacionadas 
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à interação entre os participantes, também apresenta profundidade e qualidade das 

verbalizações e expressões. Porém, exige flexibilidade do moderador na condução do roteiro, 

pois um ambiente não natural pode influenciar os comportamentos e opiniões dos 

participantes. 

Alguns autores utilizam a nomenclatura entrevista de grupo focal, a quantidade de 

participantes do grupo focal geralmente varia entre 6 a 10 membros, o tempo de discussão é 

de aproximadamente duas horas, sendo conduzido por um moderador. Para facilitar a 

interação entre os participantes, o ambiente da entrevista de grupo focal deve ser apropriado, 

de maneira que a discussão não possa ser interrompida por qualquer interferência. A 

disposição das pessoas na sala deve facilitar o contato visual entre todos, realizada por meio 

de cadeiras em círculo ou em torno de uma mesa redonda. 

 Foi realizada uma entrevista de grupo focal com os alunos do curso de extensão em 

segurança do trabalho, o curso tratou da introdução básica à segurança do trabalho, entre os 

temas abordados no curso estava a Segurança Contra Incêndio, os alunos selecionados foram 

os que se voluntariaram ao grupo focal, o grupo foi compostos por: uma servidora do campus, 

da Diretoria de Gestão de Pessoas da instituição, e seis alunos da instituição, três alunos de 

engenharia de controle e automação, uma de turismo, uma de licenciatura em matemática e 

uma de engenharia civil. 

  No total, o grupo focal contou com a participação de sete integrantes voluntários, 

sendo três alunos e quatro alunas, que foram numerados de 01 até 07 para a transcrição. Uma 

aluna chegou atrasada para o grupo focal e foi desconsiderada para não prejudicar a análise da 

pesquisa. 

 No grupo focal foram trabalhadas questões relativas à segurança contra incêndio no 

campus analisado. Durante o grupo focal surgiram discussões por parte de todos os alunos e 

foram abordados temas como: a importância da iniciativa e a falta de divulgação da 

instituição do curso de extensão de segurança do trabalho para a prevenção e o combate a 

incêndios; a necessidade de formação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA); a utilidade do conteúdo do curso na parte de segurança contra incêndio em diversos 

ambientes; o uso adequado dos equipamentos de segurança; a  Lei Federal do Dia Nacional da 

Segurança e Saúde nas Escolas; deficiência da segurança no campus; a necessidade da 

promoção da conscientização da segurança contra incêndio na instituição por meio de 

palestras, cartazes e divulgação na semana de tecnologia (evento anual da instituição); as 

irregularidades de segurança que já eram reparadas por alguns alunos antes de iniciarem o 

curso de extensão; a condição de funcionamento do campus; as verbas do campus e a maneira 
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como são gastas; educação  e conscientização dos alunos; problemas culturais, fissuras e 

patologias no prédio, exemplo de tratativas e treinamentos de segurança do trabalho de outras 

instituições; a participação dos alunos em um treinamento simulado de evacuação; sugestão 

de haver abordagem de primeiros socorros na instituição; a necessidade da prevenção de 

incêndios como um tema a ser enfatizado na instituição; a elaboração de um mapa risco; a 

necessidade de regularização da parte elétrica, extintores e hidrantes; entre outros. 

Os alunos apontaram a importância da realização do curso no campus e a diversidade 

do público atingido pela medida de intervenção e sua divulgação, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador. Qual a repercussão para vocês do curso de extensão de segurança do 

trabalho? 

03: Chama a atenção exatamente para as áreas da instituição, o que é necessário, 

porque eu não ouvi nada sobre isso. Então, já é um chamariz para o que ocorrer 

realmente, que é a formação de uma comissão (CIPA) daqui para frente, que eu não 

imaginava que poderia ter. 

02: A princípio é uma iniciativa, porque é algo que muito se fala e pouco se faz.    

07: Eu acho importante porque está envolvendo todas as áreas, por exemplo eu vou 

ter segurança do trabalho na área civil, e não teria noção de outras partes, agora aqui 

no curso eu já tenho. 

06: É interessante que são vários cursos, não só é engenharia que tem a preocupação 

de segurança, são todas as áreas. 

Pesquisador: nosso público aqui também é diverso. 

06: É legal isso, o público e a qualificação de todo mundo, o conhecimento.     

04: É muito interessante isso, porque é bem diverso e com diferentes visões e pontos 

de vista. 

05: Bem interessante e deveria continuar para que os outros também possam 

conhecer, é algo assim (o curso no site) que colocou lá, mas não saiu muito 

divulgado, porque deveria ter colocado assim cartaz, muitos não têm contato. Eu é 

porque uso o laboratório para fazer os meus trabalhos, então eu abri e vi, mas do 

contrário não abrisse não veria, acho que deveria ser mais divulgado para que outras 

pessoas tenham contato também. 

01: Eu concordo, porque eu não sabia que teria também o curso, aí eu me interessei 

e fui fazer também, foi uma boa é iniciativa porque o campus precisa pra caramba 

disso, é uma necessidade bem grande. Espero que isso sirva de alguma coisa daqui 

para frente. 

02: É só foi pelo site que eu também descobri, porque eu estava vendo o negócio do 

concurso, aí apareceu no site. 

04: É, apareceu no facebook por acaso também, eu fui atrás do site. 
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Os alunos consideram que os conceitos de segurança aprendidos no curso de extensão 

podem servir para outros ambientes além da instituição. Os entrevistados afirmaram que não 

conheciam lei nacional nº 12.645 de segurança e saúde nas escolas antes do curso, mas que 

consideram boa a iniciativa da lei. Antes de entrarem no curso alguns alunos afirmaram que já 

reparavam em alguns aspectos da falta de segurança no campus, enquanto outros não, 

conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Antes do conteúdo de proteção contra incêndio ser passado para vocês, 

qual era a percepção de vocês do tema na instituição?  

03: Tinha essa mesma percepção de que não estava muito certo, eu já tinha um 

pouco de base, não tão. Eu fiquei meio abismada, tudo sem ..., descuidado assim. 

05: Eu no meu senso comum, vi uns absurdos, falei: Meu Deus! 

03: Mas este absurdo assim, você não tinha nenhuma noção. 

05: Eu não tinha nenhuma noção, mas eu sou uma dona de casa e eu tenho noção de 

dentro casa dos perigos que a gente corre, imagina num lugar como esse? 

03: O que chamou atenção assim mais? 

05: Logo no início foi os fios, fiação e o telhado vazando e caindo em cima das 

lâmpadas, aquilo ali, aquele negócio, eu já fiquei assustada, já causava pânico, e o 

piso, eu levei uma queda ali naquele piso liso, ele estava molhado, nossa foi muito 

feio, só vi gente dando risada. 

06: Estava como sabão? 

05: Estava. 

06: Eu fico aqui embaixo no térreo, nem sabia que chovia, que chovia lá. 

05: Chovia no dentro da sala, eu apenas entrei na sala de aula peguei meu guarda-

chuva e abri, porque eu ficava mudando de carteira, sempre tinha aqueles furos e 

encharcava a frente, onde o professor ficava, aí a gente tinha que chamar alguém 

para puxar a água, para continuar a aula.  

03: A minha primeira visão foi, um cadeirante subindo essas rampas. Eu tenho 

muitos amigos cadeirantes, e eles ainda estavam buscando um estudo universitário, 

mas eu falava, olha no campus tem, mas aí depois que eu vi, eu me arrependi, nunca 

mais. 

07: Não tem um elevador. 

05: Como não tem, não tem um elevador? 

03: É. 

05: Eu vejo a “X”, não sei se vocês conhecem a “X”, ela tem deficiência visual, 

nossa, a dificuldade que ela tem.  

03: A “X” enxerga um pouquinho. 

05: Agora ela já se habituou que já vai no local. 

03: Mas não tem aquele piso assim. 
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Pesquisador: Uma coisa, não sei se vocês chegaram a ver nesse trabalho, parte de 

sinalização, ela tem que ter a sinalização em Braille. 

03: Tem. 

07: Tem. 

06: O piso. 

05: Não tem um piso. 

03: Então, nem isso, praticamente eu fiquei pensando, o que mais me chamou a 

atenção mesmo foram os fios. 

Pesquisador: E outros alguém tinha alguma noção? 

01: Não, eu tenho noção, mas não parei para analisar o que a tinha, sempre passava 

assim bitolado, sem ver o que tinha que fazer. 

Pesquisador: Nem reparava? 

01: Não. 

02: Eu tinha dificuldade em ver a proteção contra incêndio do entorno, ver se tinha 

os extintores, a marcação, quais as quantidades, ver se tinha o hidrante. 

Pesquisador: Passava e não reparava. 

02: Não fazia diferença. 

04: Pelo extintor dá para imaginar o resto como deve estar... 

07: Eu tive uma instrução sobre extintores no curso técnico, só que não fiz um 

estudo assim mais crítico, dando volta assim na federal, assim essas coisas, foi uma 

aula rápida, então não tive muita instrução. 

Pesquisador: E aí você passava aqui pelos corredores da federal e também não 

notava? 

07: Dava para perceber, que por exemplo, a parte da alta tensão dá muito medo 

assim, fios jogados ou muito acumulados, dá pouco de medo. Quanto aos extintores 

nunca vi, nunca fui lá ver a validade. 

03: Porque na realidade muitos alunos eles chegam só tem aula, tem aula e vão 

embora, tem essa não de olhar. 

06: Eu como servidora, eu paro meu carro aqui dentro e passo, e já deixo, eu 

trabalho aqui no meio, já deixo o meu carro aqui, entro na minha sala trabalho 5 ou 

6 horas lá, vou embora, também nem almoço aqui, vou embora. Tenho a visão de 

tudo aqui andado, mas sem parar para olhar. 

 

Após entrarem no curso e serem conscientizados sobre os riscos do ambiente, alguns 

alunos manifestaram sentimentos como medo e pânico para descreverem como se sentiam, 

conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Depois que vocês tiveram essa parte de segurança no curso, quais 

mudanças ocorreram na visão de vocês? 

03: Pânico. 
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06: Pânico, medo. 

05: Medo. 

02: Continua a mesma, se acontecer um incêndio vou correr. 

06: Eu estou ficando em pânico porque minha sala vai mudar aqui para baixo,  

07: Nossa! 

06: Daí eu vou ficar fechada aqui, ali dá para correr um pouquinho, agora aqui em 

baixo... 

02: Isso foi só teoria, você começa a se conscientizar das coisas com a prática. 

06: Uma prática que funcione e que mude. 

02: Você sabe que vai se queimar, se você pôr a mão no fogo, mas só vai saber se 

você pôr a mão no fogo, se você passar a mão diretamente lá. 

 

Alguns alunos relataram que começaram a perceber aspectos de segurança que não 

notavam antes, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Mas, você começou a ver coisas que não via antes? 

07: Sim! 

02: Sim, na teoria sim! 

07: Não só aqui né, qualquer lugar comecei a perceber. 

05: Em qualquer lugar. 

 

Os alunos apontaram para a generalização das condições de segurança da instituição a 

partir das condições do ambiente do auditório principal e seus acessos analisados durante o 

curso, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Então, vocês acharam que a instituição em geral é: 

06: É precário, instalação e segurança. 

03: Não tem a mínima condição de ficar sem ser interditado. 

06: É, precário. 

Pesquisador: De proteção e incêndio que nós avaliamos aqui, o ambiente do 

auditório e os acessos somente, vocês acham que a instituição em geral está na 

mesma situação? 

04: Acho que sim! 

05: Sim! 

06: Sim! 

07: Sim!  

03: Cada um tem uma área para observar mais, acho que sim! 
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Pesquisador: E assim, para deixar claro, que estes ambientes que a gente já analisou, 

as pessoas que estavam estudando sabem.  Como estavam os ambientes na opinião 

de vocês? 

03: Precário. 

07: Extintores vencidos. 

06: Eu não vi nenhum extintor funcionando, todos estão vencidos. Vocês viram 

alguma coisa? 

03: Vamos fazer um check list, quem lembra? 

04: Eu sei que eu vi um que era novo, mas foi o único que eu vi.  

06: Onde você viu? 

04: No C (bloco). 

02: Acho que eram os pequeninhos. 

03: Fiação, as escadas externas, as rampas. 

06: acho que se acontecer alguma coisa, quem está aqui no térreo não terá problema, 

tem bastante acesso, pode escorregar, pode cair, mas é muito grande muito amplo dá 

para correr. 

01: Mas, isso é quem trabalha aqui e já conhece todas as saídas, mas se é uma 

pessoa de fora falta sinalização, até a porta do meio abre para dentro e deveria abrir 

para fora e não abre. 

06: Todas as sinalizações estão faltando, assim se acontecer uma tragédia de dia 

aqui, mesmo assim lá ainda é claro, você consegue visualizar a saída pela claridade, 

a noite já acho que não dá.  

02: Acho que o nosso maior perigo não está aqui, está na estação Eletropaulo, 

porque se aquilo ira explodir, vai vir para onde? Vir para cá, e a gente vai para 

onde? Porque as duas entradas estão aqui, a Eletropaulo está aqui e a saída está aqui. 

06: As saídas são para o estacionamento. 

01: Em último caso tem a saída C que dá para o shopping, mas até ... 

03: É muito pouco também lá o espaço, não daria para a evacuação. 

 

Muitos alunos mostraram-se indignados pelo fato de um órgão público federal se 

apresentar desta forma, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Sendo aqui um órgão público federal... 

03: Vergonha! 

Pesquisador: Como vocês veem esta situação? 

03: Muita vergonha 

06: É injustificável, justamente por ser um órgão público. 

07: Há falta de manutenção. 

06: Exatamente, não tem o cuidado de verba. 

03: A verba some.  
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01: É como você falou, a verba muitas vezes é direcionada para uma única coisa, por 

exemplo, para ar condicionado, aí só para ar condicionado, não tem para 

manutenção do prédio. 

06: Porque é proibido você desviar para outra coisa, pediu para aquilo, tem que fazer 

para aquilo. 

07: Documento à mais ... 

06: Pediu, tem que ser específico. 

01: Fica comprando estocando, não precisa, fica perdendo, amontoando. 

 

Os alunos apontaram a cultura e a educação como o motivo para as falhas de 

segurança do campus, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Do que vocês falaram aqui, há desvalorização em relação essa questão 

segurança, por que vocês acham que ocorreu isso aqui no campus? 

02: Acho que não só no campus, acho que é geral, é uma educação que a gente não 

tem desde o pré até ..., a gente nunca teve isso. 

06: É a cultura. 

01: É a cultura, Só pára para pensar quando acontece, quando aconteceu.  

03: Não, mas aqui na instituição é cultural, praticamente sempre, mas é que vocês 

toleram, para outros lugares as verbas e nunca para a segurança, então, para eles 

nunca foi importante porque eles pretendem, é ... 

06: Nunca aconteceu nada! 

03: É ficar tranquilo nunca aconteceu! 

 

Os alunos consideram positiva uma abordagem de imagens chocantes como um 

recurso de treinamento da segurança do trabalho, embora no curso não tenha sido adotada 

essa prática, o método adotado foi adotado o informativo e reflexivo sobre as situações de 

risco e não foi utilizado o artifício do medo, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Então é, eu abordei aqui com vocês no curso de uma tática de colocar 

as normas. Mas muita gente, na área de segurança, adota estratégia de chocar, como, 

colocando fotos de pessoas acidentadas e ... 

03: Joelma! 

Pesquisador: E imagens fortes para ... 

05: Edifício Joelma. 

Pesquisador: Para isso estimular comportamento o seguro, vocês acham que este 

tipo de abordagem é o estimula o comportamento seguro, ou não? 

03: Eu acho que sim. 

06: É, para chamar a atenção no primeiro momento sim. 
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03: É um impacto muito forte! 

06: O brasileiro adora tragédia. 

03: Na semana SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) da 

Atento, nós colocamos os vídeos do edifício Joelma, infelizmente, muita gente 

chorou, muita gente passou mal e mudaram os hábitos, porque o que choca é o que 

te traz lembranças, fica pensando: nossa é isso mesmo, até as pessoas começaram a 

vir até nós e olha, tal lugar está assim, pelo amor de Deus, não deixa pegar fogo. Eu 

acho que choca e realmente faz a pessoa refletir.     

Pesquisador: Todo mundo acha positivo? 

02: Sim. 

04: Sim. 

05: Sim. 

01: Chama a atenção, mas poderia andar junto com a teoria assim, como o senhor 

abordou, primeiro dar aquela gama assim teórica, depois mostra, se não seguir essa 

norma, acontece isso e mostra o vídeo lá. 

06: Quer saber o que não fazer. 

03: Mas na semana da SIPAT é para isso mesmo, dando tanto o teórico como o que 

pode chocar. 

07: Também.  

03: É como na semana da CIPA, é para chamar a atenção mesmo! 

03: Os dois andam juntos. 

Pesquisador: Não só na semana da CIPA, tem gente que faz isso em curso, faz em 

palestra, faz em todo o lugar. 

03: Não, mais o que chama a atenção de uma empresa, é quando tem a semana da 

CIPA. 

Pesquisador: Ah sim! 

 

 Os alunos consideraram a avaliação com questões dissertativas a forma mais efetiva 

deles serem avaliados e a que causou a melhor compreensão do que foi aprendido.  

 Quando questionados sobre se foi válida a discussão realizada no grupo focal, 

os alunos apresentaram uma visão positiva sobre a atividade, conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: E dessa parte de discussão em grupo, vocês acham que é válido? 

05: Muito válido! 

01: É.  

06: É bom que você conhece cada um, a opinião de cada um. 

02: Cada um de cada área também. 

06: Você acaba aprendendo. 
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Os alunos disseram que participariam de um treinamento de evacuação no campus, 

caso fosse oferecida a oportunidade. Porém, quando foram questionados outros alunos que 

não fizeram o curso também estariam dispostos a participar, apresentaram diversas respostas 

abordando a forma de apresentação do treinamento, a faixa etário, o sexo dos alunos e etc, 

conforme o trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Vocês acham que participavam porque, tiveram alguma 

conscientização nesse curso ou acham que os outros alunos, que não fizeram o curso 

também estariam dispostos a participar? 

06: Ah, será que não? 

05: Eu acho difícil. 

01: Muito difícil. 

04: Acho que depende! 

Pesquisador: Um por vez! 

06: Eu acho que mesmo sem conhecer nada eu... 

01: Servidor eu acho que sim, e superior também, mas médio ia ficar, tipo, nossa, 

para que fazer isso! 

01: Eu acho que sim, eu se tivesse no médio eu fazia.  

06: Todo menino quer ser bombeiro ou policial. 

01: Eu acho que sim. 

06: Acho que nessa faixa de 15 e 16 anos. 

07: É. 

06: As meninas não.  

Pesquisador: O Bruno falou uma coisa, que eu não conseguir ouvir, muita gente 

falando. 

02: É zoeira, é pensando alto, depende da aula. 

01: Depende do professor. 

03: É porque o aluno do ensino médio, ele aí vai ter não sei o que, posso embora? 

01: É bem assim. 

03: Ele vaza! 

06: É porque é para aprender eu acho que... 

03: Eles não querem saber. 

03: Se for evacuar gente vai ter um treinamento que..., vão embora. 

06: Um treinamento de corpo de bombeiro para você saber o que você tem que 

fazer. 

03: Não, não adianta, agora se tiver em sala de aula. 

06: Eu acho que dá. 

03: Agora se for em sala de aula antes, e falar: olha gente, sobre a prevenção de 

acidentes...vai ter..., daí é diferente. 
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02: Acho que uma vez por mês funciona, só o fato de uma pessoa vir de um ponto 

até outro ponto. 

03: É acho que uma vez por mês. 

02: Mas se ficar repetitiva, as pessoas não vão ficar mais. 

07: É. 

03: Aí elas vão começar. 

02: Vão falar chega, chega. 

03: É. 

02: É cultural, vai ter que adaptar as pessoas para isso. 

07: É. 

 

Também foram obtidas diversas respostas quando os alunos foram questionados sobre 

o que cada um achou que foi mais importante na discussão do curso como um todo, foram 

apontados pontos como, por exemplo, a iniciativa de iniciar um curso de extensão de 

segurança do trabalho, os riscos apresentados durante o curso, a possibilidade deste curso 

contribuir para a formação de uma brigada, CIPA e ajudar também outros campi da rede, etc. 

Conforme é apresentado no trecho a seguir:  

 

Pesquisador: Pesquisador: Entendi, agora, eu vou para a outra questão, de tudo isso 

que a gente discutiu nesse tempo, o que vocês acham que foi mais importante? 

06: A consciência. 

03: Acho que como nós vamos ficar um ano não sei, dois dependo de quem, 

conhecer o campus foi muito importante. 

07: Mais 3, 4, 5 anos ... 

03: É isso, conhecer realmente os pontos em que está bem crítico e dar mais 

importância para isso, correr atrás, e a gente como alunos procurar ter uma CIPA, eu 

acho importante. 

07: É verdade. 

Pesquisador: Eu queria que vocês dissessem, cada um, qual ponto mais importante 

vocês consideram desse curso de segurança do trabalho? 

02: Acho que é a iniciativa, o fato de ter começado. Agora o conteúdo em si, você 

poderia ter visto na internet, você poderia ter visto um filme. Mas a iniciativa de 

começar este projeto foi o mais importante. 

07: A partir do momento que teve um curso de extensão, existe a possibilidade de 

ter outros, não somente com o senhor, mas com outras pessoas também, porque daí 

as pessoas se conscientizariam que precisa disso, não só para a engenharia, mas em 

todas as áreas. 

Pesquisador: Quando eu criei o projeto pedagógico do curso e ele vai por uma 

avaliação de vocês e ele pode continuar, pode ser outra pessoa no semestre que vem 
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que dê o curso, mas são esses temas que eu abordei, ele pode seguir no outro 

semestre. 

07: Sim. 

02: Tem umas partes que você acaba cansando, tem umas aulas que você está 

cansado, você acaba não prestando a atenção, mas a questão boa é a parte da 

iniciativa. 

01: Eu acho legal também como a segurança do trabalho envolve todos os setores, 

esse curso que o senhor deu no campus, foi bem interessante porque é voltado para o 

nosso meio, para a nossa segurança, achei bem legal mesmo. 

07: Sim. 

06: É a base aqui, para a gente ter noção lá fora. 

01: Sim. 

06: É porque tem exemplo de tudo. 

01: De tudo o que não é para fazer. 

06: O que está errado existe aqui, então conseguiu ampliar bastante. 

02: Acho foi o questionário depois de cada atividade, isso ajudou bastante. 

06: Sim. 

 

Finalizando, foi feito um agradecimento aos alunos participantes do grupo focal. A 

experiência realizada com os alunos a partir do grupo focal, possibilitou que a cultura fosse 

pensada na pesquisa como um dos motivos do campus permanecer neste estado inadequado 

em termos de Segurança Contra Incêndio e segurança do trabalho em geral. Posteriormente, a 

cultura foi abordada na pesquisa sob a ótica da Teoria Crítica, conforme já foi apresentado no 

capítulo 02. 

 

CAPÍTULO 04 

4 RECOMENDAÇÕES PARA PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo tratar da proposta de intervenção na Gestão da 

Segurança Contra Incêndio na instituição e da proposta de intervenção realizada por meio um 

curso de saúde e segurança do trabalho ministrado na instituição pelo autor da pesquisa. 

É sugerida uma intervenção para implantar a gestão da segurança contra incêndio no 

campus por meio de um plano de gestão que considere o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e incentive a conscientização da comunidade, por meio de medidas educativas, 

visando a prevenção com base nas informações apresentadas na legislação vigente. Com o 

intuito de contribuir para a Gestão da Segurança Contra Incêndio da instituição analisada 

neste estudo de caso, será enviada uma cópia desta pesquisa à direção do campus. 
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4.1 MEDIDAS DE INTERVENÇÃO SUGERIDAS  

 

A intervenção proposta da Gestão da Segurança Contra Incêndio não possui caráter 

prescritivo e procura contemplar não só a instituições da rede federal de ensino, mas também 

instituições estaduais e municipais que se encontram em condições análogas de segurança, 

considerando a conscientização da comunidade acadêmica e do entorno das escolas, no 

âmbito da gestão democrática para isso, foram sugeridas as seguintes medidas, apresentadas 

no quadro 05, abaixo: 
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Quadro 05 – Medidas de Intervenção Sugeridas 

MEDIDAS TEMPO 

Realização de eventos no dia 10 de outubro que promovam a conscientização por 

meio do tratamento da temática de Segurança e Saúde nas instituições de ensino 

(incluindo a Prevenção a Incêndios), por meio de palestras, concursos de frase ou 

redação, eleição de cipeiro escolar, visitas à empresas e etc, conforme a Lei 

Federal nº 12.645.  

 

CURTO 

PRAZO 

Realização de cursos na instituição de ensino para conscientizar alunos, servidores 

e comunidade externa de Segurança do Trabalho, Prevenção e Combate a 

Incêndios e Primeiros Socorros. 

 

CURTO 

PRAZO 

Formação de Brigada de Incêndio (atua em casos de incêndio) e Brigada de 

emergência (atua em situações gerais de emergência), para que se torne possível 

no edifício a evacuação de acordo com um plano de emergência contra incêndio, 

prestação de primeiros socorros, combate a incêndios, análises de risco e 

salvamentos. 

MÉDIO 

PRAZO 

Formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para prevenir 

acidentes e doenças relacionadas no trabalho, além de elaborar o Mapa de Risco 

da instituição auxiliado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT), entre outros. 

MÉDIO 

PRAZO 

Elaboração de um plano de regularização do edifício de acordo com a Legislação 

Municipal de Obras e Edificações e exigências do Corpo de Bombeiros do estado 

(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), seguindo a legislação contra incêndio, 

legislação ambiental, Normas Regulamentadoras e Normas Brasileiras. 

MÉDIO 

PRAZO 

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que visa 

controlar situações que exponham o trabalhador a riscos diretamente relacionados 

ao ambiente de trabalho, por meio da antecipação dos riscos, reconhecimento, 

avaliação e controle da ocorrência de risco ambientais existentes, ou que possam 

existir no ambiente de trabalho, respeitando a proteção ao meio ambiente e os 

recursos naturais. 

LONGO 

PRAZO 

Manutenção, treinamento e renovação constante das medidas acima citadas no 

decorrer do tempo. 

LONGO 

PRAZO 

Fonte: O autor (2016). 
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4.1.1 Curso de Segurança do Trabalho 

 

 Como uma das possíveis formas de intervenção na questão da Segurança Contra 

Incêndio foi realizado na instituição o curso de extensão de segurança do trabalho, que teve o 

Projeto Pedagógico elaborado e foi ministrado pelo autor da pesquisa, o curso apresentou as 

seguintes características: carga horária de 20 horas para a apresentação dos conceitos de 

introdução à saúde e segurança do trabalho; teve início em 29/02/2016 e em término: 

30/05/2016, 20 vagas, teve como público-alvo servidores técnicos administrativos, discentes, 

docentes e comunidade externa, que possuíssem o ensino fundamental, de qualquer segmento 

da população e de qualquer faixa etária. 

 Teve como objetivos: identificar os fatores de risco, adotar métodos de prevenção de 

acidentes, contribuir para um ambiente de trabalho saudável e seguro, conhecer a Lei Federal 

nº 12.645. 

 Utilizou a seguinte metodologia e avaliação: a realização do curso será foi por meio de 

aulas, utilizando lousa e giz e/ou datashow em uma sala da instituição, apresentando os 

conceitos de segurança do trabalho. Além disso, todos os conceitos apresentados foram 

avaliados através de exercícios para casa, propondo a discussão sobre os temas apresentados 

nas explicações para explanação das ideias na aula posterior. 

 Apresentou o seguinte conteúdo programático: Legislação Trabalhista, Lei Federal nº 

12.645, Impactos dos Acidentes e Doenças, Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, Riscos 

nos Ambientes de Trabalho, Medidas e Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual, 

Princípios de Ergonomia, Normas Regulamentadoras, Proteção e Combate de Incêndios, 

Princípios de Higiene. 

 O curso procurou estabelecer a relação ensino, pesquisa e extensão por meio do ensino 

do trabalho preventivo reduzindo os problemas futuros e até mesmo reduzindo os gastos com 

possíveis problemas relacionados à segurança. Ao discutir sobre esta temática e introduzi-la 

nas atividades pedagógicas do universo escolar, o curso de extensão procurou conscientizar os 

alunos para que cidadãos trabalhadores de amanhã ajudem nosso País a mudar as estatísticas 

vergonhosas que mantemos ao longo dos anos, por meio de pesquisa de quais características 

podem ser modificadas para aumentar a segurança. Dessa forma, conquistando maior 

credibilidade e responsabilidade social, os futuros trabalhadores não serão futuros acidentados 

ou doentes no trabalho, mas sim trabalhadores saudáveis. O curso englobou as comunidades 

interna da instituição e externa, contanto que possuam o ensino fundamental, abrangendo 
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todos os segmentos da população e faixas etárias, baseando-se no princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a produção, a acumulação e a 

disseminação de conhecimentos e para a formação e a capacitação de profissionais cidadãos 

bem qualificados, com um grande potencial para a elaboração de políticas públicas, que 

tenham a cidadania e o cidadão como as suas principais referências na solução dos problemas. 

 No início do curso foram aplicados 02 questionários, um qualitativo de múltipla 

escolha, e o outro quantitativo ambos tratavam do conhecimento prévio sobre saúde e 

segurança do trabalho, da percepção do aluno sobre a segurança em geral e sobre a segurança 

do trabalho na instituição. Ao final do curso os alunos responderam um questionário de 

avaliação da instituição sobre o curso, e alguns alunos voluntários participaram de um grupo 

focal. 

 Pelos questionários respondidos foi constatado que dos 19 alunos presentes no início 

do curso, o grupo apresentou a seguinte divisão: uma servidora do campus, 15 alunos do 

campus e 03 externos. Apenas 02 alunos que terminaram o ensino médio antes de 2012, e 

relataram ter pouco conhecimento sobre a Lei Federal nº 12.645 de 2012, o restante afirmou 

não ter conhecimento da lei.  Do total de alunos do curso, 06 terminaram o ensino médio após 

o ano de 2012, 07 terminaram o ensino médio durante o ano de 2012, e 06 terminaram o 

ensino médio antes do ano de 2012. O fato da maioria dos alunos ter terminado o ensino 

médio antes ou durante o ano de 2012, ano em que a Lei Federal nº 12.645 foi sancionada, 

pode ter contribuído para o desconhecimento da lei. 

 Os alunos do curso de extensão, avaliaram a preocupação com o tema Saúde e 

Segurança no campus da seguinte forma: 04 alunos do campus como satisfatório, 06 alunos 

do campus como regular, 04 do campus como insatisfatório, uma aluna do campus não soube 

avaliar, uma servidora do campus como regular, 02 externos como satisfatório, e 01 externo 

não soube avaliar. 

 Entre alunos do campus, 09 já tiveram contato com o tema Saúde e Segurança do 

Trabalho em alguma disciplina e/ou no trabalho, e 06 nunca tiveram contato com o tema. Dos 

09 alunos que tiveram contato com o tema, 08 foram por meio de disciplinas do curso e 01 

somente no trabalho. Uma servidora disse já ter contato com o tema no trabalho Saúde e 

Segurança do Trabalho no trabalho, porém desconhece a abordagem do tema no campus e 

todos os externos tiveram contato com o tema em seus empregos. De todos os alunos do 

curso, 02 já foram brigadistas e 01 já foi cipeira.  

 Os alunos apontaram diversos pontos que devem ser melhorados no campus com a 

relação Saúde e Segurança do Trabalho, como, por exemplo: informações, materiais de 
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segurança, brigada de incêndio, socorristas, reformas, sinalização, condições das salas de 

aula, salubridade, divulgação, acessibilidade, equipamentos, instalações elétricas e 

hidráulicas, mapas de risco, segurança nos laboratórios, cobrança dos responsáveis pela 

manutenção, áreas de risco, infraestrutura, etc. A palavra sinalização foi constantemente 

citada, apareceu nas respostas de 08 alunos do curso de extensão. 

 De forma geral, os questionários de avaliação da instituição mostraram que os alunos 

tiveram uma avaliação positiva do curso de extensão. 

 

 Finalizando, recomenda-se ainda, que os órgãos da gestão democrática do campus e da 

instituição, como, respectivamente, o conselho de campus e o conselho diretor abordem e 

colequem em pauta o tema da Gestão da Segurança Contra Incêndio, para que seja possível 

um planejamento da gestão dos recursos do campus, que possa abarcar a prevenção contra 

incêndios, conscientizar as pessoas e criar uma cultura de segurança na instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa de foi estruturada apresentando o Serviço Público Federal e a Rede 

Federal de Educação Profissional, seguindo por uma abordagem da Cultura de Segurança, 

Teoria Crítica e Conscientização, estudo de caso, e finalizando com Recomendações de uma 

Proposta de Intervenção da Gestão da Segurança Contra Incêndio. 

 O capítulo 01 teve como objetivo situar o objeto da pesquisa, iniciando com uma 

apresentação da introdução histórica dos Regimes Trabalhistas e da Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho até a criação da Lei Federal nº 12.645 de 2012, o capítulo também 

apresentou os regimes de trabalho presentes na instituição, o Serviço Público Federal, a Rede 

Federal de Educação no Brasil, conceitos e a legislação de Segurança Contra Incêndio 

necessários para instituições de ensino.  

 O capítulo 02 teve como objetivo apresentar o referencial teórico crítico da pesquisa, e 

apresenta a relação entre a Cultura de Segurança nas instituições de ensino e a abordagem 

realizada pela Teoria Crítica, por meio da análise dos conceitos de Cultura, Cultura 

Organizacional, Cultura Escolar e Conscientização para contextualizar a Cultura de 

Segurança nos ambientes escolares. 

 O capítulo 03 teve como objetivo apresentar a pesquisa qualitativa realizada na 

instituição federal de ensino, apresentando um estudo de caso, observação participante, 

entrevistas e o grupo focal. 
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 O capítulo 04 teve como objetivo tratar da recomendação da proposta de intervenção 

na gestão da segurança contra incêndio na instituição e da proposta de intervenção realizada 

por meio um curso de saúde e segurança do trabalho ministrado na instituição pelo autor da 

pesquisa. Além da sugestão de abordagem do tema pelo conselho de campus e conselho 

superior. 

 É importante ressaltar que as instituições públicas não estão isentas da aplicação da 

legislação de Proteção Contra Incêndio, federal, estadual e municipal. Independentemente da 

necessidade de licenciamento da edificação, o respeito à vida também é feito boas de práticas 

preventivas, como por exemplo: manter uma planta indicando as rotas de fuga e saídas de 

emergência, indicar e sinalizar os equipamentos de combate a incêndio, além de realizar as 

manutenções periódicas. 

 Durante a pesquisa foi verificado que poucos dias antes da visita da avaliação 

institucional para o recredenciamento junto ao Ministério da Educação, os extintores 

começaram a ser trocados, a avaliação institucional pode ter contribuído para isso, dado o 

peso da pontuação na parte de Infraestrutura Física, a avaliação foi realizada no campus no 

período de 31/07/2016 a 04/08/2016. Segundo o Brasil (2014), o instrumento de avaliação 

envolve 5 eixos: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, 

Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física, além de requisitos Legais e 

Normativos. A parte de Políticas de Gestão e Infraestrutura Física equivale a 30% da 

avaliação e avalia as instalações administrativas e os auditórios nos quesitos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

Os requisitos normativos da avaliação como: alvará de funcionamento, Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB), e condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, não fazem do cálculo do conceito da avaliação. Apesar da situação 

sofrível na parte de segurança, a instituição obteve nota 4 de 5 na avaliação. 

 Foi observado que alguns pontos avançaram desde o início da pesquisa: devido a uma 

obra da reitoria que refez o telhado da instituição e um novo Sistema de Proteção Contra 

Descarga Atmosférica (SPDA) foi instalado no segundo semestre letivo de 2016; os extintores 

foram recarregados; houve uma palestra de Primeiros Socorros ministrada pelo Corpo de 

bombeiros de São Paulo e durante a semana de tecnologia da instituição em outubro de 2017. 

 No entanto, nos demais problemas apontados na pesquisa não houve avanços.  

Algumas medidas como o curso de extensão em Saúde e Segurança do Trabalho e as aulas de 

Segurança do Trabalho ministradas nos cursos da instituição, contribuíram, mas não foram 

suficientes para promoverem sozinhas a emancipação e conscientização da questão da 
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segurança no campus, necessitando da colaboração de todo o público da instituição, 

especialmente dos gestores, Ministério do Trabalho, sindicato e entidades representativas. 

Não foram encontradas nesta pesquisa quaisquer outras medidas, além das citadas, para 

promover a Saúde e Segurança do Trabalho e nem a Proteção e Combate a Incêndios no 

campus por parte da instituição, Ministério do Trabalho, sindicato e entidades representativas. 

 São responsabilidades do empregador a adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador e cumprir as normas de 

segurança e higiene do trabalho, ao O Ministério do Trabalho e da Previdência Social cabe a 

fiscalização e os sindicatos e entidades representativas de classe deverão acompanhar o 

cumprimento da lei.  

 Uma alegação unânime feita pelos gestores foi a questão de falta de recursos 

financeiros, a gigantesca expansão da rede federal de ensino nos últimos anos aliada à queda 

no orçamento da rede federal de ensino, certamente contribui para a situação. Porém, os itens 

de segurança e de proteção coletiva, especialmente os de Proteção e Combate a Incêndio, são 

essenciais para uma instituição poder funcionar e abrigar pessoas em suas dependências, 

especialmente em um campus com um grande fluxo de pessoas. Mesmo no ano de 2014, que 

apresentou o maior investimento nos últimos anos, medidas básicas de Segurança Contra 

Incêndio, como, por exemplo, a recarga, manutenção e inspeção dos extintores, não foram 

realizadas, bem como, qualquer iniciativa para estabelecer a Cultura de Segurança no campus. 

Os itens de segurança precisam ter a devida prioridade no projeto orçamentário da instituição.  

 A pesquisa demonstrou que atualmente profissionais da educação, e os próprios 

alunos, ainda desconhecem a data do Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. É 

fundamental o envolvimento dos alunos e profissionais da educação em uma análise de 

prevenção dos acidentes nas escolas para proporcionar um ambiente saudável e seguro, 

visando preservar a integridade física dos docentes, discentes, funcionários e da comunidade 

no entorno da instituição, além de proteger o patrimônio público, mas, para isso, é necessária 

a conscientização da comunidade escolar que gere uma mudança na Cultura Escolar, por meio 

de ações que promovam a Cultura de Segurança nas instituições de ensino. 

 A pesquisa aponta para a confirmação da hipótese de que é possível elaborar um plano 

de gestão que considere um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e sua manutenção 

ao longo do tempo, porém, a longo prazo. A curto prazo podem ser realizadas medidas que 

incentivem a conscientização da comunidade e a cultura de segurança, por meio de medidas 

educativas e culturais. Simultaneamente, pode-se iniciar medidas que se concretizarão a 

médio prazo, como Formação de Brigada de Incêndio, formação da Comissão Interna de 
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Prevenção de Acidentes e a elaboração de um plano de regularização do edifício de acordo 

com a legislação vigente. 

  Os objetivos específicos foram alcançados, pois foram identificadas e descritas 

as principais falhas do sistema de segurança contra incêndio no campus, foi analisado como 

tais falhas interferem na gestão do sistema contra incêndios do campus e foram apontadas 

interferências necessárias da administração sobre a conscientização e a gestão do sistema de 

segurança contra incêndio do campus. Além disso, o estudo de caso serviu para a 

generalização de instituições de ensino em condições análogas em termos de Gestão da 

Segurança Contra Incêndio. 

 Certamente a pesquisa contribuirá para a realização do objetivo geral, que é 

desenvolver o processo de conscientização e de implementação de um sistema de segurança 

contra incêndios na instituição, baseado na implantação da cultura de segurança e na 

legislação vigente, porém, necessita de continuidade e da contribuição da gestão do campus 

com outras medidas auxiliares já citadas para que possa ser realizada. 
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ANEXO A – LEGENDAS DAS PLANTAS DA EDIFICAÇÃO 
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ANEXO D – PLANTA DO SUBSOLO 
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APÊNDICE B – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 
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APÊNDICE C 

TRANCRIÇÃO INTEGRAL DA ENTREVISTA COM O EX-DIRETOR 

Pesquisador: Fale um pouco de você, da sua história, percurso profissional, cargos 

ocupados, formação e tempo de serviço na instituição. 

Ex-Diretor-geral do Campus: Sou professor do Instituto Federal de São Paulo, eu 

ingressei aqui em 1987 na área de mecânica, como professor de mecânica, eu fui aluno da 

antiga Escola Técnica Federal técnico mecânica, logo na sequência quando acabei o curso 

técnico que eu fiz um curso de licenciatura em mecânica, esquema dois, curso para quem já 

era técnico, com isso tive a licenciatura, e a partir de 1987, eu ingressei como professor, daí, 

desde lá eu leciono. Paralelamente eu estudei física, fiz graduação, mestrado e doutorado em 

física, enquanto eu lecionava, quando eu acabei o doutorado concorri a diretor-geral do 

CEFET, a Escola Técnica Federal tinha se transformado em CEFET, e por oito anos foi 

diretor-geral do CEFET, a Escola Técnica Federal tinha se transformado em CEFET, e por 

oito anos fui diretor-geral do CEFET.  Mais recentemente fui Pro- Reitor de extensão já do 

Instituto Federal de São Paulo, e hoje sou professor da área de mecânica. Também tive uma 

atuação no Instituto de Brasília como reitor por um ano, e no Ministério da Educação por um 

ano como Coordenador Geral. 

Pesquisador: O que é o segurança contra incêndio? Qual o seu conhecimento no 

assunto e sobre a responsabilidade civil, criminal e administrativa do gestor da instituição 

escolar em caso de incêndio? 

  Ex-Diretor-geral do Campus: O conhecimento que eu tenho está associado à minha 

formação como técnico em mecânica, na formação de técnico em mecânica a gente têm uma 

disciplina de segurança trabalho, é claro que o foco da segurança trabalho para técnicos em 

mecânica está mais relacionada à segurança diante das máquinas, equipamento de proteção 

individual e aumento proteção das partes móveis das máquinas mecânicas mas a gente 

também tem um pequeno conhecimento sobre riscos relativos a um incêndio. 

Profissionalmente, a gente já atuou na regularização, não diretamente, mas devido ao cargo de 

diretor, então a gente solicitava a equipe de engenharia que regularizasse os projetos de 

proteção contra incêndio, a gente tinha alguns ambientes na escola que tinham uma 

infraestrutura inadequada, ambientes de lajes de madeira, estruturas, mezaninos onde a 

estrutura era de madeira, e parece que essa é uma condição não adequada para edificações. 

Então, essas estruturas foram substituídas ao longo do tempo em particular onde hoje é o 

corredor da eletrotécnica no bloco D, ali era uma um corredor cuja a estrutura era toda de 

madeira dos dois lados, e foi substituída por uma estrutura de alvenaria. 
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Pesquisador: O senhor tem conhecimento da Lei Federal nº 12.645 de 2012, que 

instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas?  

Ex-Diretor-geral do Campus: Não tenho conhecimento. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento que no período de 2015 a 2016 ocorreram 

pelo menos 06 casos de incêndios em institutos federais pelo Brasil? E que no período de 

2011 a 2015 ocorreram pelo menos 05 casos de incêndios em áreas próximas aos institutos 

federais, e que 02 destes casos ocorreram no estado de São Paulo? 

Ex-Diretor-geral do Campus: Também não tenho conhecimento. 

Pesquisador: Como você avalia o impacto e a importância da segurança contra 

incêndio em uma instituição de ensino? 

Ex-Diretor-geral do Campus: É claro que uma instituição de ensino é uma instituição 

que recebe uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, no corredor das salas de aula 

recebem uma grande quantidade de servidores, de alunos o prédio do campus São Paulo 

chega a ter simultaneamente perto de 3.000 alunos, talvez nos horários de pico período da 

manhã, ou principalmente o período da noite e alguma ocorrência de incêndio pode além do 

dano do incêndio propriamente dito, pode causar algum transtorno devido à movimentação 

das pessoas, aglomeração e pisoteamento, essas coisas. Então, só pelo fato dessa grande 

concentração de pessoas, isso já é bastante preocupante, principalmente porque muitas vezes 

as pessoas são adolescentes, alguns desses adolescentes, é mais preocupante ainda. 

Pesquisador: Como o senhor percebeu a segurança contra incêndio no campus no 

período em que foi diretor? 

Ex-Diretor-geral do Campus: No período que assumi como diretor eu tive duas 

atuações principais, a primeira delas é um pouco aquela que eu já relatei, esse prédio quando 

eu assumir ele não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros e nem autorização de 

funcionamento da prefeitura, então a gente contratou uma empresa para regularizar o prédio 

diante da prefeitura, no processo de regularização teve a visita do Corpo de Bombeiros, eles 

apontaram alguns itens que deveriam ser corrigidos um deles relativo a utilização de gás pela 

cantina, e o outro é esse que eu já falei sobre os mezaninos com estruturas de madeira, e aí a 

escola começou, a administração começou trabalhar na direção de regularizar esses itens. 

Infelizmente durante a gestão não foi possível, grande parte dos itens já haviam sido 

regularizados, mas não teve verba suficiente para deixar todo o processo regularizado. A 

gente conseguiu um alvará de funcionamento provisório na minha gestão até que se 

regularizassem todos os itens. Na verdade, a Prefeitura deu um alvará provisório por duas 

questões, primeiro por causa do alvará do bombeiro, segundo por causa de algumas 
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solicitações com relação às vias no entorno da escola, algumas questões de acesso nas vias em 

torno da escola que foi colocado como responsabilidade da instituição. E aí, houve uma 

dificuldade, não tinha possibilidade de a gente fazer intervenção num bloco que não era do 

Instituto, então isso aí travou um pouquinho na época. A outra intervenção que eu tive foi na 

expansão na rede, durante a meu período de gestão, a gente implantou cerca de 08 escolas 

novas e cada escola nova com seu projeto, daí a recomendação para equipe de obras de fazer 

todo o projeto novo dentro das normas relativas à proteção de incêndio, na verdade 

envolvendo todas as normas da construção escolar, incluindo a prevenção de incêndio. Essa 

segunda situação era mais fácil, porque o prédio não existia, você não precisa fazer correção 

era muito mais fácil. O grande problema desse prédio é que ele é um prédio que começa em 

1976, e desde então não havia sido regularizado, eu assumi 2001 sem que ele tivesse sido 

concluído e nem regularizado, e com a legislação mudando, a legislação fica cada vez mais 

rigorosa, isso é bom, só que o prédio antigo e não foi preparado originalmente com essa 

legislação mais rigorosa. 

Pesquisador: Quais medidas preventivas contra incêndio tiveram maior e menor 

eficácia na sua implementação? 

Ex-Diretor-geral do Campus: A eficácia eu não saberia avaliar, mas eu posso dizer 

aquelas que foram mais fáceis, porque tinham um custo menor, uma delas é  a do sistema de 

gás da cantina que estava inadequado,  então a gente fez a correção do sistema de gás da 

cantina, eu não vou saber lembrar exatamente iguais qual era a questão, mas ela era bujão de 

ambiente fechado, então teve que fazer todo o procedimento correto do armazenamento do 

sistema de gás da cantina, os mezaninos, nós colocamos uma rotina, num cronograma de 

execução, me parece que dentro daquele ao laudo dos Bombeiros do ano 2001/2002 tem um 

pequeno espaço que ainda está irregular, mas é um espaço também que só precisa ser 

desmontado,  um pequeno mezanino, que precisa ser desmontado, tem uma previsão de 

desmontar quando for construir um mezanino novo, e o que foi mais custoso, mas que foi 

realizado foram os mezaninos da eletrotécnica e os mezaninos da mecânica, apesar de não 

estarem irregulares, apesar do piso ser de madeira, as estruturas eram de concreto, os dois 

mezaninos da mecânica tiveram seus pisos substituídos para que não houvesse problema. 

Uma outra questão que também não era legalmente problema, era para que todas as salas de 

aula do andar de cima, elas eram de madeira, as divisórias eram de “eucatex”, e na minha 

gestão a gente substituiu todo o piso de madeira, por piso granilite, cimento com revestimento 

e as paredes todas de alvenaria. 
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Pesquisador: No seu ponto de vista como está a proteção contra incêndio no campus 

atualmente? Necessita de alguma mudança? 

Ex-Diretor-geral do Campus: Dá para reconhecer que melhorou bastante do que na 

época dos anos 2000, as condições melhoraram muito. Mas, ainda assim a gente tem um 

convite no campus com uma questão de ter um prédio que foi construído em várias etapas 

distintas, uma parte do prédio mais antigo e outra mais nova, e com problemas de 

manutenção, toda a estrutura pública carece um pouco de um planejamento mais consistente 

no que tange à manutenção. Dentro da minha visão de leigo, eu acho eu não consigo enxergar 

assim fatores muito críticos na questão da segurança, eu vejo mais problema na questão da 

acessibilidade, a gente tem um campus que um bloco central que ele está meio andar, ele está 

elevado a meio andar do chão, e os blocos laterais, eles estão no térreo e no primeiro andar, o 

bloco central está no meio andar, e no andar e meio. Então, isso gera dificuldades de 

comunicação entre os blocos, isso aí tem a ver com segurança. As rampas do projeto original 

desse prédio eram rampas circulares. A rampa circular não é adequada, ela é muito inclinada 

para a pessoa sem alguma deficiência, e em condições de baixa velocidade, sem pressa, sem 

pânico, ela funciona bem, mas uma situação de pânico ou para pessoas com alguma 

necessidade especial, aquelas rampas são inadequadas. Então, foi na minha gestão que teve a 

oportunidade de construir a terceira rampa, e a terceira rampa nós construímos num formato 

diferente, uma rampa em zigue-zague, e que já tem uma inclinação mais adequada, tanto para 

o escoamento das pessoas, quanto para a inclinação para cadeirantes, por exemplo, e também 

foi construída a escadaria, que fica na terceira rampa do lado oposto da terceira escadaria de 

incêndio do lado externo, que é para a evacuação em caso de incêndio, não precisar usar a 

rampa. 

Pesquisador: Sendo eleito diretor do campus como pretende trabalhar a prevenção 

contra incêndios e a segurança do trabalho de forma geral? 

Ex-Diretor-geral do Campus: Na verdade, sendo diretor do campus o que a gente 

pretende fazer é criar um plano estratégico de obras, ou seja, fazer um levantamento de todas 

as obras necessárias para o campus, seja conclusão de obra que já está em andamento, de 

manutenção dos espaços existentes e de eventual ampliação. As questões de segurança vão 

estar embutidas dentro desses itens, e aí fazer um cronograma de prioridades levando em 

conta a opinião dos profissionais da área, como eu disse, eu sou da área de mecânica, então eu 

não tenho aquele olhar mais apurado com relação às questões de segurança do prédio, mas aí 

a gente vai com a equipe técnica, técnicos administrativos e docentes, apontar quais são os 

problemas, fazer um plano, fazer uma priorização com o recurso existente, quais as atividades 
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que são mais importantes. Pergunta: é mais importante recuperar pista de atletismo ou pintar 

uma sala de aula? Daí, você pode dizer que os dois são importantes e você faz uma escolha de 

acordo com a verba. Particularmente, a pintura da sala de aula vencida, dá para continuar 

tendo aula numa sala de aula com a pintura vencida. A quadra, a pista de atletismo nas 

condições que estão hoje ela está imprópria. A minha opinião seria de priorizar a pista, mas 

esse é um processo que não sou eu quem vai dizer, um dia a gente vai fazer uma comissão e 

fazer essa avaliação em conjunto com pessoal técnico, com a participação dos vários setores 

da comunidade para ouvir, a decisão é técnica de obras, mas a gente tem que ouvir, de repente 

se o aluno e a área pedagógica acha que a pista de atletismo não é importante, mas a pintura 

da sala de aula é mais importante, isso tem que ser considerado pelo pessoal de área técnica. 

A questão da pista e da sala de aula, é um exemplo de como seria o procedimento, levanta-se 

os problemas, chama os interessados, avalia, os interessados e os técnicos, avalia e faz um 

plano diretor de obras, esse é o termo que se usa, a gente faz um plano diretor de obras que é 

um escalonamento de quais ações devem ser feitas na área de obras, daí você vai fazendo de 

recurso. 

Pesquisador: Nós deixamos de falar a respeito de algo importante? 

  Ex-Diretor-geral do Campus: Eu acho que a gente falou, a questão da segurança do 

trabalho no passado a gente tinha a CIPA, mas na época que todos os servidores eram 

celetistas, aí a CIPA é por força da Lei, ela tinha que estar presente. No instituto a gente não 

tem uma CIPA, porque a maioria dos Servidores não são celetistas, são estatutários e não tem 

uma lei que obriga nos ambientes públicos, você ter uma comissão interna de prevenção de 

acidentes. Seria interessante essa comissão, talvez não uma comissão nos moldes que a lei 

preconiza para os celetistas, mas uma comissão que aponte quais as falhas que podem 

acontecer na escola, quais os ambientes inseguros, e indique sugestões de melhoria. A questão 

é que isso envolve recursos no serviço público os recursos são escassos e as demandas são 

crescentes, mas eu acho que com pouco recurso dá para fazer uma ação dessa uma reunião 

grupo, que com uma periodicidade se reúne e faça algumas avaliações. 
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APÊNDICE D 

TRANCRIÇÃO INTEGRAL DA ENTREVISTA COM O DIRETOR-GERAL 

 

Pesquisador: Fale um pouco de você, da sua história, percurso profissional, cargos 

ocupados, formação e tempo de serviço na instituição.  

Diretor-geral do Campus: Eu sou engenheiro eletricista hoje, me formei técnico em 

eletrotécnica aqui no Instituto Federal em 1983, e comecei a trabalhar em 1982, antes de 

terminar o curso eu já trabalhava, trabalhei como técnico muitos anos, depois fiz o curso de 

engenharia passei a trabalhar como engenheiro, trabalhei em várias empresas uma das 

principais que eu trabalhei foi Eletropaulo, trabalhei durante 18 anos na Eletropaulo. Na 

Eletropaulo ocupei diversos cargos, comecei como técnico, depois passei para engenheiro, 

virei coordenador, gerente de seção, gerente de divisão e sai da Eletropaulo 2001. Na 

Eletropaulo eu trabalhava no setor de técnico e depois trabalhei no treinamento técnico da 

Eletropaulo, sai de lá, quando fui trabalhar na Schneider Electric por 6 anos quando eu dava 

treinamento no Brasil inteiro sobre os produtos da Schneider, depois entrei no Instituto 

Federal em 2002, como professor substituto, de lá para cá, estou direto aqui praticamente a 14 

anos. 

  Pesquisador: O que é o segurança contra incêndio? Qual o seu conhecimento no 

assunto e sobre a responsabilidade civil, criminal e administrativa do gestor da instituição 

escolar em caso de incêndio? 

Diretor-geral do Campus: Na Eletropaulo, eu fazia parte da brigada de incêndio, fiz 

diversos cursos sobre isso, nossa..., cheguei a ser coordenador de brigada de incêndio, dava 

cursos também nesta área, e uma das coisas principais que a gente aprende a trabalhar no 

combate a incêndio, é que assim, é uma coisa extremamente importante, porque o incêndio 

pode ocorrer de várias formas,  de várias situações e quando ocorre que a gente percebe que 

as pessoas não têm conhecimento para combater um incêndio, muito menos, elas entram em 

desespero, e é normalmente aí que acaba ocorrendo mortes, ocorrendo acidentes, que as 

pessoas se quer sabem o que fazer, como combater incêndio, que tipo de extintor usar, para 

que que serve o extintor, para que que serve o extintor, para que serve o hidrante, como 

montar uma linha de hidrante, toda essa parte é extremamente precária,  eu acho 

extremamente importante essa questão de combate a incêndio que as pessoas soubessem, 

tanto que a gente fala, duas coisas que a gente acha que são extremamente importantes, que 

tinham que inclusive ser ensinados na escola, a parte de combate a incêndio e a parte de 

primeiros socorros, porque as pessoas, você nunca sabe quando você vai precisar. Com 
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relação à responsabilidade do gestor, ela é total porque a legislação é muito clara, é 

responsabilidade do gestor, do responsável pelo imóvel, primeiro para você ter o Habite-se  

(auto de conclusão de obra) na prefeitura, para você poder usar o imóvel, é necessário que 

Você tenha o AVS, atestado de verificação de segurança, na prefeitura e para ter o AVS tem 

que ter o AVCB, que é o atestado de verificação do Corpo de Bombeiros, para isso, você tem 

que ter um projeto de bombeiro, onde você tem a reserva técnica, você tem que ter os 

hidrantes colocados adequadamente, funcionando com todos os equipamentos, os extintores 

adequados, você não pode ter que andar mais que 15 metros para achar um extintor, é 

importantíssimo que você tenha esse projeto , e caso aconteça alguma coisa, e você não esteja 

de acordo, o gestor daquele local, o responsável pelo imóvel responde civil e criminalmente 

por isso. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento da Lei Federal nº 12.645 de 2012 que 

instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas? Se sim, 

quais medidas como diretor pretende adotar para que o cumprimento da lei seja realizado no 

campus? 

Diretor-geral do Campus: Não tinha conhecimento dessa lei até agora, vou dar uma 

pesquisada,  uma das coisas que tá fazendo independente a gente está fazendo, independente 

dessa lei, como eu venho de uma formação na parte de segurança, da parte de combate a 

incêndio, nós estamos trabalhando junto o pessoal do recursos humanos para criar a brigada 

de incêndio, para que fazer treinamentos constantemente, que isso é inclusive obrigado dentro 

do projeto de incêndio, você tem que ter a brigada de incêndio, a brigada tem que fazer 

cursos, e constantemente fazer reciclagem, então é importantíssimo que a gente faça isso. 

Infelizmente, a escola tinha isso na época que eu estudava aqui e isso se perdeu, tanto a 

brigada de incêndio quanto a CIPA, que também é uma outra coisa que falta para nós, então 

nós estamos trabalhando junto com o pessoal do R.H. (Recursos Humanos) para criar essas 

duas coisas. Com relação ao dia nacional da segurança, eu estou sabendo agora e acho que a 

gente pode aproveitar isso, acho que é bem interessante isso que você está passando para 

mim. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento que no período de 2015 a 2016 ocorreram 

pelo menos 06 casos de incêndios em institutos federais pelo Brasil? E que no período de 

2011 a 2015 ocorreram pelo menos 05 casos de incêndios em áreas próximas aos institutos 

federais, e que 02 destes casos ocorreram no estado de São Paulo? 

Diretor-geral do Campus: Não, também não tinha essa informação, mas não acho 

difícil que isso aconteça, uma das coisas que a gente tem falando especificamente agora da 
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nossa casa. Se você pegar a estatística do Corpo de Bombeiros você vai ver ocorre por ano no 

Estado de São Paulo, algo em torno de 30, 40, 50 mil incêndios no estado todo a maior parte 

deles, em torno de 60%, é de origem elétrica, porque as instalações elétricas são precárias. 

Infelizmente desde que a gente assumiu a direção da escola, a gente já sabe que as nossas 

instalações elétricas são precárias, eu sou engenheiro eletricista e sei que que as nossas 

instalações são precárias, infelizmente falta recursos financeiros para que a gente possa tomar 

uma ação mais eficaz em relação a isso, a gente está na medida do possível tentando arrumar 

a situação, mas, às vezes, eu me sinto como se eu tivesse enxugando o gelo com um pano, e o 

que acaba acontecendo é o risco, eu já ouvi as pessoas aqui dentro falarem que aqui não tem o 

risco de pegar fogo, tem sim! As pessoas não têm noção que tudo pode pegar fogo, quando a 

temperatura aumenta, tudo pega fogo, a gente brinca que a água pega fogo, o que acaba 

acontecendo é que as pessoas não têm essa noção, as pessoas esquecem, elas negligenciam 

isso, nós precisamos trabalhar isso, infelizmente falta recursos para a gente adequar, mas essa 

informação do número de incêndio nos institutos e nas proximidades do instituto, eu não tinha 

essa informação. 

Pesquisador: Como o senhor percebeu a segurança contra incêndio no campus no 

período em que foi diretor? 

Diretor-geral do Campus: Nós como gestores de uma instituição de ensino, somos 

responsáveis pela segurança, saúde e bem-estar de todos que estão aqui dentro, então é 

importantíssimo que a gente faça o nosso trabalho, que a gente garanta segurança física. 

Então, ser gestor de uma instituição de ensino não é só garantir que vai ter aula, ele tem que 

garantir o bem-estar e a segurança das pessoas, e isso passa pelas condições de incêndio 

também. Se amanhã acontecer, um caso de incêndio ou princípio de incêndio, e vier a ferir 

uma pessoa, independente da legislação, a responsabilidade moral do gestor é total, porque 

cabe a nós providenciarmos condições adequadas para que isso não ocorra, ou se ocorrer que 

seja com danos mínimos, só que infelizmente, volto a insistir, o problema é que nós não 

temos recursos financeiros para garantir. Hoje no campus, por exemplo, a minha linha de 

incêndio, os extintores, nós não temos o projeto de bombeiros, estamos fazendo, contratamos 

uma empresa para fazer o projeto de bombeiros, mas ela não está adequada, então os meus 

extintores não são necessariamente os adequados para aqueles ambientes, conseguimos a 

muito custo recarregar os extintores, e agora nós estamos preparando para trabalhar em cima 

das linhas dos hidrantes, porque tem muito hidrante que não funciona, nossa tubulação de 

água é toda ainda de ferro, precisaria trocar toda a tubulação hidráulica, reposicionar os 

hidrantes e trocar os equipamentos dos hidrantes, as mangueiras que estão lá há anos e anos 
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sem ser utilizadas, elas estão ressecadas, estão danificadas, se um dia eu tiver que usar, eu vou 

perceber que vai sair mais água pela mangueira do que pelo esguicho, é problemático, não 

temos as reservas técnicas nas caixas d’água, eu tenho duas caixas d’água de 125 mil litros 

cada uma, mas não tem reserva técnica, como deveria ter, e também não temos bomba de 

incêndio, que é uma obrigação, então,  tudo isso, faz com que nós tenhamos que alterar 

significativamente as instalações, e essa é a nossa maior dificuldade hoje, e para mim é total a 

importância dessa parte de combate a incêndio. As pessoas, às vezes, não dão importância 

para as medidas de combate a incêndio, até a hora que acontecer um incêndio, outra coisa 

importante, se acontecer um incêndio, qual é o procedimento para se abandonar, quem são as 

pessoas que vão conduzir os outros, porque incêndio não é só combater também envolve a 

parte de abandono de edifícios, então eu preciso ter brigadistas e treinamentos constantes com 

as pessoas todas da escola de abandono, alarmes de incêndio, que também não tem, por 

exemplo, hoje se pegar fogo em alguma parte , eu tenho que sair gritando nos corredores para 

abandonar, porque eu não vou conseguir avisar a todos rapidamente.  

Pesquisador: Quais foram os critérios para a escolha das medidas preventivas contra 

incêndio no campus? Quais medidas tiveram maior e menor eficácia na sua implementação? 

Diretor-geral do Campus: Na realidade, nós carecemos muito de medidas de incêndio, 

as medidas que nós fizemos até hoje que tenho que aceitar que são paliativas, foi a primeira 

recarregar todos os extintores, quando a gente assumiu a direção aqui na escola, os extintores, 

nem colocados na parede eles estavam, não estavam posicionados, então, o que nós tivemos 

que fazer, tivemos que pegar todos os extintores da escola, mesmo sem ter o projeto de 

bombeiro, nós levamos em uma empresa e recarregamos todos os extintores e posicionamos, 

esse é o primeiro ponto,  o segundo ponto é a formação da brigada que ainda está em 

andamento, nós ainda não conseguimos concluir esses processo, contratamos uma empresa 

para fazer o projeto do bombeiro. A medida que teve mais eficácia foi a questão dos 

extintores que nós conseguimos fazer, mesmo não sendo os extintores ainda adequados a um 

projeto de bombeiro, os extintores que nós que temos aqui, o projeto de bombeiro é de 

décadas atrás, onde as normas eram outras. Mas, mesmo assim nós conseguimos fazer isso, as 

outras medidas, a empresa de projetos ainda está elaborando o projeto do bombeiro para que a 

gente um posicionamento dos equipamentos corretamente, e o que nós vamos ter que fazer. E 

a brigada está um pouco devagar, porque, ás vezes, é difícil você achar pessoas que queiram 

participar, são poucas pessoas ainda, nós precisamos de mais pessoas. Esse convencimento, 

acho até que com a data que você falou de conscientização de incêndios, com palestras a 

gente consegue conscientizar as pessoas. 
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Pesquisador: No seu ponto de vista vale a pena aderir a mudanças na proteção contra 

incêndio no campus atualmente? Por quê? Quais mudanças? 

Diretor-geral do Campus: A primeira mudança que nós temos que fazer tem que ser 

conceitual, tem que ser comportamental das pessoas, que as pessoas intendam que um 

incêndio é um problema que pode ocorrer, e se ocorrer como eu tenho que agir, então nós 

temos um problema muito sério, temos portas de emergência, portas corta-fogo, e elas são 

usadas como passagens. Hoje essas portas estão danificadas porque elas são usadas como 

passagem, elas são saídas de emergência, para serem usadas somente em casos de 

emergência, elas são usadas como passagens normais. Então, as pessoas não têm consciência 

que precisam preservar os equipamentos de combate a incêndio, nós temos problemas de 

vandalismo com os extintores, que aperta o extintor e descarrega, porque acha bonito, outro 

que vai lá e põe chiclete no bico (do extintor), eles têm que ter consciência que eles fazendo 

isso, eles estão pondo em risco a vida deles mesmos e das outras pessoas. Esse é o primeiro 

ponto, comportamental, a conscientização das pessoas com relação às medidas de segurança 

principalmente contra incêndio, a segunda questão de adequar as instalações,  e aí é aquele 

inferno que eu falei, o maior problema da gente fazer, é que é muita mudança, mas a gente 

têm que fazer aos poucos, dentro do possível, a questão da criação da brigada, da questão da 

adequação, pelo menos do posicionamento dos extintores, funcionamento dos hidrantes, é 

uma questão muito importante para nós. 

Pesquisador: Sendo eleito diretor do campus como pretende trabalhar a prevenção 

contra incêndios e a segurança do trabalho de forma geral? 

Diretor-geral do Campus: Na realidade, independente de ser eleito ou não, a gente vai 

trabalhar até o final do nosso mandato para conseguir isso. A primeira etapa é: nós estamos 

contratando uma empresa, já tem no escopo do trabalho dela, um dos projetos a fazer é o 

projeto de bombeiro. Aonde ela vai dizer para nós todas as mudanças na escola inteira que 

nós vamos ter que fazer para adequar nossas instalações ao combate de incêndio, a segunda 

parte que nós estamos fazendo junto ao R.H. é a criação da brigada de incêndio, com 

treinamentos específicos, treinamento periódico, com simulações na escola inteira simulação 

de abandono, simulação de combate a incêndio, então, esse tipo de coisa é importante. E 

terceiro, seria a criação de normas e procedimentos dentro da escola para combate a incêndio. 

Até mesmo, porque quando você coloca o extintor, e, é por lei isso, você tem que fazer 

inspeção periódica no extintor, isso é cobrado inclusive nas inspeções do corpo de bombeiros, 

quando eles vêm aqui, aonde está a etiquetinha do extintor para a vistoria, então têm que ter 

pessoas que façam a verificação. Então, tudo isso nós vamos ter criar, a gente vai conversar 
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com as pessoas que estiverem no comando da escola para mostrar a importância disso, eu 

acho que nós que temos conhecimento nessa área específica, e eu posso dizer , assim, a minha 

experiência como brigadista, não foi só um brigadista, porque desde que eu me tornei 

brigadista, eu já participei de 3 ou 4 ações de combate, então você acaba adquirindo um 

tempo de serviço, você acaba adquirindo experiências para esse tipo de coisa, então, você 

percebe aonde estão as dificuldades, isso é extremamente importante. 

Pesquisador: Nós deixamos de falar a respeito de algo importante? 

Diretor-geral do Campus: Não, eu acho que é bem por aí mesmo, acho que esse 

trabalho de vocês, essa entrevista aí foi bem legal, e acho que é bom saber que eu posso 

contar com você para essa missão.   
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APÊNDICE E 

TRANCRIÇÃO INTEGRAL DA ENTREVISTA COM O DIRETOR DE 

ADMNISTRAÇÃO 

Pesquisador: Fale um pouco de você, da sua história, percurso profissional, cargos 

ocupados, formação e tempo de serviço na instituição.  

Diretor de Administração: Eu sou engenheiro civil, estou na instituição federal de 

1994, mas estou aqui no campus desde 2003, a minha especialidade é a área de hidráulica, sou 

projetista de infraestrutura urbana, na instituição ocupei o cargo de coordenador de 

laboratório, coordenador de área, diretor de gestão e serviços, e diretoria de administração, foi 

a que eu demorei mais.  

Pesquisador: O que é o segurança contra incêndio? 

Diretor de Administração: Segurança contra incêndio são instalações projetadas nos 

reservatórios e também internamente como um todo, para de garantir a segurança do prédio 

quando houver qualquer problema de incêndio. Eu vou ter a reserva de incêndio nos 

reservatórios para atender essa situação de emergência, e eu vou ter que ter também todas as 

instalações que vão abranger essa reserva de incêndio. 

Pesquisador: Qual o seu conhecimento no assunto e sobre a responsabilidade civil, 

criminal e administrativa do gestor da instituição escolar em caso de incêndio?  

Diretor de Administração: A responsabilidade é do diretor e da administração do 

campus, especialmente do diretor do campus, a responsabilidade é muito grande, porque a 

edificação tem que estar com esses projetos funcionando adequadamente para que isso nunca 

venha a ocorrer, a responsabilidade é total, tanto civil e criminal. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento da Lei Federal nº 12.645 de 2012 que 

instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas? Se sim, 

quais medidas como diretor pretende adotar para que o cumprimento da lei seja realizado no 

campus?  

Diretor de Administração: Não, para falar a verdade, não conheço a lei. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento que no período de 2015 a 2017 ocorreram 

pelo menos 07 casos de incêndios em institutos federais pelo Brasil? E que no período de 

2011 a 2015 ocorreram pelo menos 05 casos de incêndios em áreas próximas aos institutos 

federais, e que 03 destes casos ocorreram no estado de São Paulo?  

Diretor de Administração: Em áreas próximas eu tive, mas nos institutos federais não 

tive. Teve um incêndio aqui próximo, aqui na rua, mas não foi tão próximo. 
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Pesquisador: Como você avalia o impacto e a importância da segurança contra 

incêndio em uma instituição de ensino? 

Diretor de Administração: Avaliação do impacto, é gigantesco se você não tiver essa 

instalação, e esse projeto adequadamente, se houver um incêndio, impacto é gigantesco. 

  Pesquisador: Como o senhor percebe a segurança contra incêndio no campus? 

Diretor de Administração: Nosso campus está com um risco bem acentuado, porque as 

nossas instalações contra incêndio não estão a contento, não está funcionando como deveria 

funcionar. A gente tem o projeto, tem a reserva, mas a parte de instalações, mangueiras, isso 

aí tudo a gente está deixando muito a desejar, o risco é enorme. 

  Pesquisador: Quais medidas de segurança contra incêndio foram adotadas no campus? 

Diretor de Administração: A gente está adequando algumas soluções, tipo, recarregar 

os extintores, comprando alguns equipamentos, mas a reserva de incêndio a gente tem um 

projeto que atende, nas duas torres, até um vaso comunicante nas duas torres, mas a gente tem 

muita coisa para fazer, além de um projeto que está sendo desenvolvido de toda a parte 

hidráulica, inclusive novos reservatórios e outro um projeto também contra incêndio. A gente 

recarregou todos os extintores, só que a gente precisa colocar em outras áreas. A gente 

precisaria refazer o projeto de incêndio atual, a gente está refazendo todos os projetos da 

escola, inclusive de elétrica, na hora que eu faço todo o projeto de elétrica, eu já estou 

amenizando um possível risco, e na hora que fizer todo o projeto de hidráulica, eu vou estar 

aperfeiçoando o projeto de sistema de incêndio. O que pode impactar em relação a sua 

pergunta é exatamente a falta de recursos para a gente executar tanto o projeto elétrico quanto 

o projeto hidráulico. Então, serão construídas novas torres, serão feitos outros sistemas de 

distribuição, tudo novo. Enquanto isso, a gente vai arrumando, vai melhorando o que a gente 

tem. Está muito ruim, está! Mas, melhorou muito em relação ao que a gente pegou aqui. 

Pesquisador: Quais foram os critérios para a escolha das medidas preventivas contra 

incêndio no campus? Quais medidas tiveram melhor eficácia na sua implementação? 

Diretor de Administração: Primeiro, verificar como estavam as instalações de combate 

a incêndio, segundo refazer o contrato de recarga de extintores, que a gente estava como o 

contrato meio que já vencido, já fizemos, já recarregamos, ainda vai precisar fazer no ano que 

vem, ou seja, essa parte de recarga dos extintores foi o que melhorou mais, porque a gente 

estava com eles meio vencidos, agora a gente está com eles atualizados, agora a gente precisa 

melhorar a parte de mangueiras, cada mangueira tem que ter o alcance de trinta metros, dentro 

das medidas, a que a gente achou que conseguiu o melhor êxito foi a recarga, por que o resto 

é a longo prazo, que é fazer um novo projeto, executar um novo projeto, não é a curto prazo.  
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Pesquisador: Qual sugestão o senhor daria para elaborar melhor a proteção contra 

incêndio no campus?  

Diretor de Administração: Primeiro a gente tem que ter um projeto funcionando, 

lógico, isso não vai ser agora, pode demorar, 1, 2, 5, 10 anos. Mas, a partir do momento que a 

gente fizer um novo projeto a gente vai ter uma conscientização para todos os servidores, 

professores, e alunos, como treinamento de rotas de fuga, tudo isso. Mas, se a gente não tiver 

um sistema funcionando perfeitamente, não adianta, precisaria primeiro ter um novo projeto 

uma nova execução, da elétrica, da hidráulica, para daí aprimorar a educação dos alunos e 

funcionários do instituto. 

Pesquisador: Nós deixamos de falar a respeito de algo importante? 

Diretor de Administração: Não, as perguntas foram bem pertinentes, bem diretas, 

assim exatamente o que interessava ao tema. 
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APÊNDICE F 

TRANCRIÇÃO INTEGRAL DA ENTREVISTA COM O ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Pesquisador: Fale um pouco de você, da sua história, percurso profissional, cargos 

ocupados, formação e tempo de serviço na instituição. 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Eu sou engenheiro mecânico de formação 

especializado em segurança do trabalho, fiz o curso lá na década de 1980, e no início desses 

cursos de segurança estou na instituição há cinco anos, quase a cinco anos, fico aqui no RH 

especificamente com a parte de adicionais ocupacionais, entre outros, mas mais voltado para 

isso, já que nós temos outro engenheiro segurança no Instituto, que fica mais com a parte de 

proteção de incêndio, projetos, que trabalha no setor de engenharia. Eu tenho experiência na 

área industrial, eu trabalhava na área industrial, meu primeiro emprego público foi aqui. 

Pesquisador: O que é o segurança contra incêndio? Qual o seu conhecimento no 

assunto e sobre a responsabilidade civil, criminal e administrativa do gestor da instituição 

escolar em caso de incêndio? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Basicamente, são diversas normativas de 

prevenção de risco pessoal/patrimonial contra eventos de propagação de incêndio, seja em 

residências, comércio e indústria, ele é bem abrangente e existe a legislação nacional, como o 

corpo de bombeiro é a nível estadual, cada estado tem ainda suas regras, que são necessárias, 

tanto do projeto, quanto no dia a dia das execuções você respeitar. 

Pesquisador: Qual a responsabilidade civil, criminal e administrativa em caso de 

incêndio na instituição escolar? 

  Engenheiro de Segurança do Trabalho: Eu acredito que seja igual em qualquer 

situação, existe a responsabilidade, especialmente civil de você oferecer a segurança, a 

responsabilidade envolve diretamente o gestor, cabe a ele definir as coisas, apesar de nós 

estarmos envolvidos no assunto a parte de execução, o executivo é o gestor, no caso você já 

conversou com diretor, ele é o gestor do campus, o diretor-geral, ele que define o que vai ser 

feito ou não, então é um assunto bastante delicado, principalmente aqui que é uma escola 

com, sei lá..., 7 mil alunos, você sabe como é, aluno xereta em tudo, é até perigoso.  Eu acho 

que é um assunto bastante delicado, na minha opinião não se dá a atenção devida, não só aqui, 

no geral. 

Pesquisador: O senhor tem conhecimento da Lei Federal nº 12.645 de 2012, que 

instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas?  
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Engenheiro de Segurança do Trabalho: Tenho, foi feito a uns três anos atrás, mais ou 

menos, apesar que ela é uma lei que sugere que se faça eventos, ela não determina ou exige 

que se faça, ela sugere que se faça, mas é um ponto de partida, agora se o órgão não está 

estruturado no setor de segurança ele não consegue transmitir ou fazer que se crie essa cultura 

prevencionista no local.  Eventos como o de agora, essa semana nós estamos tendo um evento 

aí, vários, você está acompanhando? Tem palestras o dia todo, a semana toda e uma dessas 

palestras, parece que foi ontem, era do corpo de bombeiros de primeiros socorros, até gostaria 

de acompanhar foi a noite num horário que eu não estava mais aqui, mas se restringe a isso, 

aqui nesse orgão se restringe a esses eventos e aulas, porque os cursos têm matéria de 

segurança do trabalho.  

Pesquisador: Há alguma medida do instituto para a implantação da lei nº 12.645? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Dessa lei, eu desconheço.  

Pesquisador: O senhor tem conhecimento que no período de 2015 a 2017 ocorreram 

pelo menos 07 casos de incêndios em institutos federais pelo Brasil? E que no período de 

2011 a 2015 ocorreram pelo menos 05 casos de incêndios em áreas próximas aos institutos 

federais, e que 03 destes casos ocorreram no estado de São Paulo? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Eu não tenho conhecimento das causas e das 

consequências especificamente disso, nós temos um grupo no Google, que são todos os 

engenheiros de segurança do institutos federais brasileiros e universidades, a gente sempre 

está comentando, mas esse assunto nunca veio à tona e nunca foi discutido. Acho que se 

aconteceram casos mais graves, foram mais cuidadosos em colocar isso no site e discutir, eu 

sei de alguns casos de acidentes aqui no instituto nosso, mas no Brasil eu desconheço.  Eu 

fiquei sabendo do incêndio de Hortolândia, nós tivemos um problema aqui em Cubatão de 

vendaval que não chegou a ter incêndio, mas danificou bastante campus, a defesa civil 

interditou o campus, e os pais é que resolveram se juntar, e no final de semana corrigir os 

erros, senão a escola ia ficar fechada por um bom tempo, então casos assim, mas diretamente 

dentro do instituto, acho que não tivemos nenhum, no período que eu estou aqui. Tem uma lei 

no estado de São Paulo que exige bombeiro disponível na instituição, no órgão público, na 

indústria ou o que quer que seja, quando tem uma população alta de usuário, colaboradores, 

um assunto que eu já passei por direção do campus, que se enquadra, mas desconheço qual é a 

iniciativa para colocar o bombeiro civil aqui dentro, é uma coisa bem importante. Nossos 

campus, no universo de quase 40 campus, o campus dessa pesquisa que é o maior campus não 

tem a formação de uma brigada, não por falta de oferecer, pedir para indicar os membros, não 

é minha área direta, mas eu sei como é que a situação está, e até hoje nós continuamos sem 
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brigada de incêndio, o que no treinamento de lá, envolveria a reitoria, já que nós ficamos aqui 

dentro. Acho que seria importante para eles, mas até agora não tivemos resposta disso. 

Pesquisador: Como você avalia o impacto e a importância da segurança contra 

incêndio em uma instituição de ensino? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: É difícil prever, devido à constante mudança 

do quantitativo de pessoas, dependendo do horário do dia, da causa, mas com certeza, o 

incêndio causa um certo tumulto, e se não for combatido, pode causar uma situação de pânico 

e tomar proporção perigosa, é um assunto sério, nós temos ciência de certas deficiências de 

proteções internas que poderiam até ser ponto negativo no combate a incêndio de grandes 

proporções, risco existe em qualquer situação, mas eu acredito que aqui tenha essa propensão 

a ter incêndios, casos críticos como alguns laboratórios de menos uso, se é num lugar desses, 

até alguém encontrar, pode acontecer...,  mas aqui o prédio é muito bem feito, mas carga 

incêndio nesses lugares são pesadas, e acho que é o maior risco nós temos é esse, lugares que 

não tem frequência de pessoas, se acontecer alguma coisa, como, por exemplo, laboratórios 

que os alunos fazem projetos, então eles têm autorização de entrar, utilizar e sair, e esse é o 

risco, eles saem e largam algumas coisas para trás, ninguém vai verificar, pode iniciar um 

incêndio, a preocupação nossa é essa, e orientar, ver sempre, uma coisa que você tem que 

estar martelando sempre, porque é muito cômodo você fazer as coisas virar as coisas e ir 

embora, ninguém entre aspas, ninguém é responsável por isso, mas  na verdade todos são. 

Pesquisador: Qual a sua percepção da Segurança Contra Incêndio no campus e 

institutos em geral? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Nos institutos em geral, eu posso fazer um 

comparativo entre universidades e institutos e universidades são muito mais estruturadas 

nesse ponto de Segurança contra incêndio, quando se fala em universidade se imagina um 

universo de alunos bem maior. Mas, elas talvez por existirem há mais tempo já tem uma 

estrutura um pouco mais definida e com diversos casos de incêndio, os institutos são bastante 

precários, eu posso te dizer que a grande maioria não tem CIPA formada, comissões internas 

ele não tem, não tem bombeiro civil ,tem deficiências de proteção de hidrante, como nós 

temos, de modo geral é bem preocupante, de uns anos para cá na mesma época que eu entrei 

no serviço público, quase totalidade dos institutos contataram, tiveram o acesso dos 

engenheiros de segurança, poucos institutos têm técnicos de segurança, que são as pessoas 

indicadas que trabalham no campo, que vem as coisas do dia-a-dia, os engenheiros 

praticamente ficam sentados mexendo com papel.  Acho que Santa Catarina instituto tem um 

técnico (de segurança do trabalho) em cada campus, e alguns outros que eu tenho 
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conhecimento, mas são bem poucos. Em relação ao universo dos institutos é bastante 

deficitário. Do campus pesquisado, eu posso dizer que é a situação pior no estado, que é o 

campus de maior utilização de alunos, de fluxo de alunos, o tamanho, uma área bem interna 

bem grande e não tem bombeiro, não tem brigada constituída, não tem comissão interna, não 

sei o que pode... a gente acende uma vela todo dia, porque não é falta de pedir de orientar, de 

sugerir, nós tivemos um acaso de um diretor que tentou montar (brigada), mas não teve o 

apoio devido, e o assunto até precisou sair da área, o assunto parou totalmente. Então, ciência 

eles têm, mas interesse em melhorar a situação, eu acredito que ainda é um ponto a ser 

negociado, discutido e abordado.  

Pesquisador: Quais medidas preventivas contra incêndio nos campi? Quais medidas 

tiveram maior e menor eficácia na sua implementação? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Os campus novos têm uma estrutura de 

extintor, hidrante e sinalização mais eficaz, já que são melhor acompanhados nesse sentido, 

com o engenheiro da parte de projetos, eu posso te dizer que pelo menos na parte construtiva 

ele foi adequado, o projeto foi adequado, foram respeitadas as regras e existem as brigadas, 

agora os campus mais antigos, são os mais críticos porque uma readequação entre exige um 

investimento alto, coisa que nós não temos disponibilidade financeira já há algum tempo e 

não é uma prioridade dentro da instituição. 

O campus pesquisado, até onde eu sei nós temos um problema de eletricidade, de carga 

disponível de eletricidade. Isso, segundo a direção estava sendo trabalhado para que depois 

pudesse readequar a parte elétrica voltada à proteção de incêndio, bombas, os alarmes, as 

luzes de emergência, que já diminuem bastante o risco. Eu posso te dizer que os diretores de 

maneira geral, os diretores de campus desconhecem que existe internamente até uma portaria 

de sinalização padrão do instituto, e até para prevenção de incêndio, eles desconhecem isso, 

hoje cada campus que você for tem um tipo de sinalização diferente, quando tem, tem uns que 

nem tem, ou têm bastante deficitária, não sei se na cabeça deles isso também pode ser 

considerado que não seja importante, mas é um assunto que sempre é renegado, e não é 

abordado como deveria. Eu quando visito os campus e tenho a possibilidade de conversar 

com os diretores, aviso, proponho fazer um padrão, mas como é definido cada um deles é que 

define as regras deles, eu fico aqui aguardando poder colaborar mais.  

Pesquisador: No seu ponto de vista vale a pena aderir a quais mudanças na proteção 

contra incêndio no campus? Por que? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Então, eu acho o seguinte, como nós já 

tivemos a oportunidade de implantar uma comissão interna aqui no campus pesquisado, eu 
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acho que seria essencial, um ponto de partida para qualquer outra situação, porque não existe 

uma pessoa envolvida diretamente em cada campus com o assunto, isso não caminha, nós não 

temos técnico em segurança, então não tem como eu sair em 40 campus fica vigiando, cada 

um, fazendo relatório, de certa forma é até mal visto, o relatório é uma cobrança, apesar de ser 

de constatação, é tomado como uma cobrança, e ninguém gosta muito disso. Eu acho que uma 

comissão interna para tratar inclusive desse assunto, não precisa ser especificamente nos 

moldes da CIPA, poderia tratar de saúde, de outras coisas, mas que se encarregasse de tratar 

da parte de segurança e proteção de incêndio, eu acho que seria muito importante 

principalmente no campus pesquisado, tendo a comissão, a gente teria o controle dos 

elementos da brigada, porque tem muita movimentação, poderia fazer o treinamento brigada, 

essa semana, na semana que vem alguns já não estão mais, já mudaram de setor, isso é crítico. 

A parte de equipamento de proteção individual, não tem controle nenhum, quando existe não 

tem controle nenhum, então você vê que tudo é deficitário, não existe um regramento que 

você sabe que funciona, os campus menores talvez tenham alguma facilidade de setor de 

patrimônio, que controla certas coisas, mas não é uma área específica, fica solto, sempre fica 

solto. Eu acho que poderia te dizer que a Constituição da CIPA, que já é uma normativa a 

nível de portaria, que você deve implantar de 2010, poucos institutos têm a CIPA implantada. 

Eu já comentei isso com a direção e com a reitoria, que é difícil fazer qualquer coisa se não 

existe alguém responsável nos campus, e o alguém responsável seria uma pessoa da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes e segurança em geral. Eu acho que isso é um ponto 

importante, não adianta querer atacar certas situações, são atitudes inócuas, você faz por 

capricho de alguém, a gente tem interesse em atender, mas você sabe que aquilo não vai ter 

muita consequência, de maneira que seja uma ação efetiva em algum sentido. 

Pesquisador: Nós deixamos de falar a respeito de algo importante? 

Engenheiro de Segurança do Trabalho: Eu posso te dizer o seguinte, como eu visito os 

campos e eu converso juntamente com os diretores, um ponto que a gente sempre conversa, 

eu pergunto se existe alvará, você sabe que para ter um alvará você tem que ter um laudo do 

bombeiro, tem que ter a proteção contra incêndio, tem que existir e estar em condições de ser 

utilizada, dentro das regras do Corpo de Bombeiros do Estado, o laudo do bombeiro é válido 

por uns 3 anos, de modo que seria até para gente alguma coisa concreta, na parte de proteção 

de incêndio, mas no nosso universo acho que 20% dos campus tem alvará, o campus da 

pesquisa não tem. Se andar por aqui você fica bobo, é triste, mas é verdade, então, eu acho 

que seria até uma justificativa, nós temos que ter alvará, uma coisa que tem que ter, e para ter 

um alvará nós temos que estar adequados na proteção contra incêndio,  para adequar a 
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proteção de incêndios, nós temos que ter uma comissão interna que cuida disso, a comissão 

interna tem que ter uma brigada ao seu lado para atuar, e aí a coisa vai encaminhando, nem o 

alvará parece que estão muito preocupados por ser uma instituição pública, de certa forma são 

menos fiscalizadas. Eu acho que é muito preocupante, muito!  

Eu atuo com a parte de adicionais ocupacionais, se eu tivesse 5% de preocupação com a 

segurança que os servidores têm em receber adicional, eu acho que nós estaremos bem felizes, 

acho que eu nunca ouvi alguém, não vou dizer que nunca, alguns casos sim, de alguns 

servidores que tiveram a iniciativa de pedir um relatório específico de segurança, do ambiente 

de trabalho, tem sim, mas bem pouco, deveria ter mais, mais pela quantidade de pessoas que 

pedem adicional, utilizam da situação ruim para pleitear um adicional ao invés de exigir uma 

melhora no seu ambiente de trabalho quanto à segurança.  
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APÊNDICE G 

TRANCRIÇÃO INTEGRAL DO GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS DO CURSO DE 

EXTENSÃO 

 

Pesquisador: Fale um pouco de você, diga se é aluno do curso de extensão, aluno da 

instituição ou servidor, sua área de trabalho, há quanto tempo está na instituição e sua 

experiência com segurança do trabalho. 

03: Eu sou aluna do curso de gestão de turismo, eu entrei em 2013, agora eu estou no 

quinto   semestre, agora eu estou fazendo monitoria no laboratório de turismo. Eu trabalhei na 

Atento do Brasil por 7 anos e participava da comissão interna de acidente. 

05: Sou estudante de licenciatura em matemática. Eu comecei a estudar no segundo 

semestre de 2014, tem 2 anos. Eu não tinha experiência nenhuma sobre segurança do 

trabalho, e aqui eu aprendi bastante, vejo a grande necessidade que a instituição tem, a partir 

do momento pisei no campus, eu já vi coisas absurdas, e que hoje depois do curso eu aprendi 

bastante, e sei da importância que tem uma CIPA, tanto para os estudantes como para os 

servidores. 

06: Sou servidora já a 20 meses, trabalho na DGP, Diretoria Gestão de Pessoas e nós 

que começamos a falar sobre uma CIPA aqui no campus. O diretor na época, de quando a 

gente começou a convidar o engenheiro de segurança do trabalho e o diretor de gestão de 

pessoas, ele começou a desenvolver. Eu me interesso por essa área, porque eu trabalhava na 

Congas na área de segurança também, de prediais, a gente fazia vistoria para instalação nos 

prédios, fazia cursos também de segurança do trabalho e eu gosto bastante dessa área. 

  07: Eu estudo aqui desde 2011, fazia curso técnico edificações, lá eu tive contato com 

área segurança do trabalho na área de engenharia civil. Em 2014 entrei para a engenharia civil 

aqui e vejo que a segurança é necessária, não só para a área industrial, mas também para as 

edificações públicas.  

04: Eu faço engenharia de controle e automação, entrei em 2013, eu não tinha 

nenhuma experiência na área de segurança do trabalho. 

02: Estou no quinto semestre de engenharia de controle e automação, participei do 

curso de extensão aqui, faço monitoria no almoxarifado, consertando as partes dos 

componentes, eu tive pouco contato com segurança do trabalho.  Trabalhei um tempo, mas o 

local não era muito necessário, eu trabalhava mais com manutenção de relógio de ponto. E 

também acho que aqui sejam necessárias algumas medidas. 
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01: Eu estou aqui desde 2013, faço engenharia de controle e automação, tive contato    

segurança do trabalho tanto no meu curso, que eu já puxei (a disciplina de segurança do 

trabalho), tive contato no técnico, também eu fiz técnico de eletrônica, tive uma noção mais 

ou menos. Eu acho que essa área é bem interessante porque ela envolve qualquer partição 

tanto engenharia de produção quanto engenharia civil, e assim vai. 

Pesquisador: Está certo, todo mundo falou? 

Pesquisador: Então, agora vou fazer uma outra pergunta para vocês. Qual a repercussão para 

vocês do curso de extensão de segurança do trabalho? 

03: Chama a atenção exatamente para as áreas da instituição, o que é necessário, 

porque eu não ouvi nada sobre isso. Então, já é um chamariz para o que ocorrer realmente, 

que é a formação de uma comissão (CIPA) daqui para frente, que eu não imaginava que 

poderia ter. 

02: A princípio é uma iniciativa, porque é algo que muito se fala e pouco se faz.    

07: Eu acho importante porque está envolvendo todas as áreas, por exemplo eu vou ter 

segurança do trabalho na área civil, e não teria noção de outras partes, agora aqui no curso eu 

já tenho. 

06: É interessante que são vários cursos, não só é engenharia que tem a preocupação 

de segurança, são todas as áreas. 

Pesquisador: nosso público aqui também é diverso também. 

06: É legal isso, o público e a qualificação de todo mundo, o conhecimento.     

04: É muito interessante isso, porque é bem diverso e com diferentes visões e pontos 

de vista. 

05: Bem interessante e deveria continuar para que os outros também possam conhecer, 

é algo assim (o curso no site) que colocou lá, mas não saiu muito divulgado, porque deveria 

ter colocado assim cartaz, muitos não têm contato. Eu é porque uso o laboratório para fazer os 

meus trabalhos, então eu abri e vi, mas do contrário não abrisse não veria, acho que deveria 

ser mais divulgado para que outras pessoas tenham contato também. 

01: Eu concordo, porque eu não sabia que teria também o curso, aí eu me interessei e 

fui fazer também, foi uma boa é iniciativa porque o campus precisa pra caramba disso, é uma 

necessidade bem grande. Espero que isso sirva de alguma coisa daqui para frente. 

02: É só foi pelo site que eu também descobri, porque eu estava vendo o negócio do 

concurso, aí apareceu no site. 

04: É, apareceu no facebook por acaso também, eu fui atrás do site. 
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Pesquisador: Vocês consideram que os conceitos de segurança aprendidos no curso de 

extensão podem servir para outros ambientes além da instituição? 

04: Sim 

06: Sim, em qualquer ambiente. 

06: Eu vi essa semana na biblioteca Mário de Andrade, um curso também aqui na 

instituição e a primeira coisa que fui olhar foi a segurança, é impressionante, você entra pelo 

hall e vê tudo correto, como deveria, a visão acaba ampliando, você acaba analisando não só 

aqui. 

04: Normalmente no dia a dia a gente não nota as falhas da segurança, principalmente 

a segurança contra incêndio, como extintor vencido ou mangueira ressecada, e não como 

deveria estar. 

02: É, o uso adequado, como o CO2, que você tem que pegar por aquele tubo, se fosse 

uma pessoa leiga iria pegar pela mangueira e iria acabar se machucando.  

04: É, eu nem sabia. 

06: É, eu iria pegar ali, porque parece que é mais seguro, você segura ali justamente 

para a mangueira não sair. 

02: É que ás vezes podia estar solto e você segurar pela mangueira. 

06: É. 

Pesquisador: Vocês já conheciam a lei nacional nº 12.645 de segurança e saúde nas 

escolas? 

05: Não.   

02: Não. 

(Os outros acenaram que não com a cabeça) 

Pesquisador: O que vocês acharam da iniciativa dessa lei? 

06: Muito bom.  

 05: Os alunos desde pequeninhos já tenham contato para saber os perigos envolvidos. 

06: É. 

03: Se tivesse, se essa lei fosse mais antiga, desde de que cantasse o hino nas escolas, 

já teria essa aula. 

05: É. 

03: Eu vou passar por aqui, e vou ir..., sei lá, eu acho, seria bem mais interessante e 

importante, a criancinha já ter noção. 

06: Eu acho, em qualquer parte do primeiro mundo, eles têm aula até para sair 

correndo. 
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Pesquisador: A evacuação. 

06: A evacuação. 

05: É, eu acho que qualquer professor na sala de aula, pode ter aquele momento, para 

conversar e instruir.  

03: Mas, para as empresas ... 

04: Mas, o professor, tem que ter um conhecimento também. 

05: eu penso que é importante. 

03: Mas, para as empresas os patrões não querem saber, porque cada vez que você vai 

fazer um treinamento, ou até uma avaliação, você tem que deixar o cliente lá, que nem call 

center, poucos aderem, eu não vou deixar o cliente lá e perder dinheiro, então é difícil.        

05: Tem isso... 

Pesquisador: Por isso que tem a estabilidade. 

03: É, exatamente. 

Pesquisador: É um dos motivos. 

Pesquisador:  Como vocês percebem a parte de segurança do trabalho e a prevenção 

contra incêndio na instituição? 

03: (risos). 

05: Muito deficiente. 

03: Muito deficiente. 

07: Não eficiente. 

04: Ainda bem que nunca aconteceu nada. 

03: Só existe para cego ver, tem um extintor aqui está cheinho... 

Pesquisador: Como vocês acham que nós poderíamos promover a conscientização da 

segurança do trabalho aqui na instituição? 

03: Palestras. 

06: Semana... 

03: Debates 

07: bom, na semana da engenharia civil, eu não sei se você entrou em contato, mas a 

gente está tentando promover palestras e debates em relação isso na semana da tecnologia ou 

até na semana do dia 10 de outubro. 

05: Interessante isso na semana de tecnologia. 

Pesquisador: É. 

07: É que eu faço parte do C. A. (centro acadêmico). 
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Pesquisador: A gente entra em contato, ou então, se você quiser, manda um e-mail 

para mim, falem o que vocês estão pretendendo abordar, que a gente pode conversar. 

07: Tá, a gente vai participar na semana de tecnologia, tem a semana toda só para 

palestra, acho que seria muito interessante, falar sobre isso, que é perto do dia nacional da 

segurança. 

Pesquisador: É. 

06: Cartazes. 

03: Acho que se os alunos soubessem, o perigo que estão correndo aqui, eles jamais 

viriam aqui, não, não quero mais vir.  

06: É, ia sair um barulho bom. 

Pesquisador: Antes do conteúdo de proteção contra incêndio ser passado para vocês, 

qual era a percepção de vocês do tema na instituição?  

03: Tinha essa mesma percepção de que não estava muito certo, eu já tinha um pouco 

de base, não tão. Eu fiquei meio abismada, tudo sem ..., descuidado assim. 

05: Eu no meu senso comum, vi uns absurdos, falei: Meu Deus! 

03: Mas este absurdo assim, você não tinha nenhuma noção. 

05: Eu não tinha nenhuma noção, mas eu sou uma dona de casa e eu tenho noção de 

dentro casa dos perigos que a gente corre, imagina num lugar como esse? 

03: O que chamou atenção assim mais? 

05: Logo no início foi os fios, fiação e o telhado vazando e caindo em cima das 

lâmpadas, aquilo ali, aquele negócio, eu já fiquei assustada, já causava pânico, e o piso, eu 

levei uma queda ali naquele piso liso, ele estava molhado, nossa foi muito feio, só vi gente 

dando risada. 

06: Estava como sabão? 

05: Estava. 

06: Eu fico aqui embaixo no térreo, nem sabia que chovia, que chovia lá. 

05: Chovia no dentro da sala, eu apenas entrei na sala de aula peguei meu guarda-

chuva e abri, porque eu ficava mudando de carteira, sempre tinha aqueles furos e encharcava 

a frente, onde o professor ficava, aí a gente tinha que chamar alguém para puxar a água, para 

continuar a aula.  

03: A minha primeira visão foi, um cadeirante subindo essas rampas. Eu tenho muitos 

amigos cadeirantes, e eles ainda estavam buscando um estudo universitário, mas eu falava, 

olha no campus tem, mas aí depois que eu vi, eu me arrependi, nunca mais. 

07: Não tem um elevador. 
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05: Como não tem, não tem um elevador? 

03: É. 

05: Eu vejo a “X”, não sei se vocês conhecem a “X”, ela tem deficiência visual, nossa, 

a dificuldade que ela tem.  

03: A “X” enxerga um pouquinho. 

05: Agora ela já se habituou que já vai no local. 

03: Mas não tem aquele piso assim. 

Pesquisador: Uma coisa, não sei se vocês chegaram a ver nesse trabalho, parte de 

sinalização, ela tem que ter a sinalização em Braille. 

03: Tem. 

07: Tem. 

06: O piso. 

05: Não tem um piso. 

03: Então, nem isso, praticamente eu fiquei pensando, o que mais me chamou a 

atenção mesmo foram os fios. 

Pesquisador: E outros alguém tinha alguma noção? 

01: Não, eu tenho noção, mas não parei para analisar o que a tinha, sempre passava 

assim bitolado, sem ver o que tinha que fazer. 

Pesquisador: Nem reparava? 

01: Não. 

02: Eu tinha dificuldade em ver a proteção contra incêndio do entorno, ver se tinha os 

extintores, a marcação, quais as quantidades, ver se tinha o hidrante. 

Pesquisador: Passava e não reparava. 

02: Não fazia diferença. 

04: Pelo extintor dá para imaginar o resto como deve estar... 

07: Eu tive uma instrução sobre extintores no curso técnico, só que não fiz um estudo 

assim mais crítico, dando volta assim na federal, assim essas coisas, foi uma aula rápida, 

então não tive muita instrução. 

Pesquisador: E aí você passava aqui pelos corredores da federal e também não notava? 

07: Dava para perceber, que por exemplo, a parte da alta tensão dá muito medo assim, 

fios jogados ou muito acumulados, dá pouco de medo. Quanto aos extintores nunca vi, nunca 

fui lá ver a validade. 

03: Porque na realidade muitos alunos eles chegam só tem aula, tem aula e vão 

embora, tem essa não de olhar. 
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06: Eu como servidora, eu paro meu carro aqui dentro e passo, e já deixo, eu trabalho 

aqui no meio, já deixo o meu carro aqui, entro na minha sala trabalho 5 ou 6 horas lá, vou 

embora, também nem almoço aqui, vou embora. Tenho a visão de tudo aqui andado, mas sem 

parar para olhar. 

03: Imaginar... 

02: Não é só a segurança, é geral, tem gente que está aqui há 2 anos aqui e não sabe 

qual bloco se existe tal coisa, se existe uma academia aqui, que é ... dentro. 

02: É. 

06: Tem uma academia aqui?  Estou sabendo agora. 

07: É.  

Pesquisador: Tinha uma academia onde era a cooperativa ali, só aí tiraram para 

colocar a cooperativa, agora eu não sei. 

03: A cooperativa não tinha também. 

02: Do lado do ... 

07: É do lado do bosque, perto da churrasqueira naquela salinha ali. 

Pesquisador: No predinho? 

07: É, no predinho. 

02: Dizem que não usa porque não tem um professor cem por cento lá responsável. 

Pesquisador: É, parece que eles vão demolir ali. 

07: É vão demolir aquele lugar sozinho e abandonado. 

Pesquisador: Depois que vocês tiveram essa parte de segurança no curso, quais 

mudanças ocorreram na visão de vocês? 

03: Pânico. 

06: Pânico, medo. 

05: Medo. 

02: Continua a mesma, se acontecer um incêndio vou correr. 

06: Eu estou ficando em pânico porque minha sala vai mudar aqui para baixo,  

07: Nossa! 

06: Daí eu vou ficar fechada aqui, ali dá para correr um pouquinho, agora aqui em 

baixo... 

02: Isso foi só teoria, você começa a se conscientizar das coisas com a prática. 

06: Uma prática que funcione e que mude. 

02: Você sabe que vai se queimar, se você pôr a mão no fogo, mas só vai saber se você 

pôr a mão no fogo, se você passar a mão diretamente lá. 
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Pesquisador: Mas se você começou a ver coisas que não via antes? 

07: Sim! 

02: Sim, na teoria sim! 

07: Não só aqui né, qualquer lugar comecei a perceber. 

05: Em qualquer lugar. 

02: Não sei se você chegou a ver a cor dos canos, que é vermelho água, verde... se 

acontece alguma coisa. 

Pesquisador: Eu não ia abordar isso aí. 

02: Ás vezes... 

Pesquisador: Mas isso aí, está na parte de sinalização. 

02: Ás vezes tem incêndio no cano de gás, e você sabe a cor. 

Pesquisador: É que não dá para ver tudo também. 

07: É. 

Pesquisador: Muita coisa vê por cima, o que a gente viu mais aprofundado foi essa 

parte de incêndio, que a gente teve um exercício prático, mesmo assim em um curso de 20 

horas não dá. 

02: O que eu gostei bastante foram os riscos biológico, riscos ergonômicos, esses 

foram bem interessantes.  

Pesquisador: Então, vocês acharam que a instituição em geral é: 

06: É precário, instalação e segurança. 

03: Não tem a mínima condição de ficar sem ser interditado. 

06: É, precário. 

Pesquisador: De proteção e incêndio que nós avaliamos aqui, o ambiente do auditório 

e os acessos somente, vocês acham que a instituição em geral está na mesma situação? 

04: Acho que sim! 

05: Sim! 

06: Sim! 

07: Sim!  

03: Cada um tem uma área para observar mais, acho que sim! 

Pesquisador: E assim deixa claro, que estes ambientes que a gente já analisou, as 

pessoas que estavam estudando sabem.  Como estavam os ambientes na opinião de vocês? 

03: Precário. 

07: Extintores vencidos. 
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06: Eu não vi nenhum extintor funcionando, todos estão vencidos. Vocês viram 

alguma coisa? 

03: Vamos fazer um check list, quem lembra? 

04: Eu sei que eu vi um que era novo, mas foi o único que eu vi.  

06: Onde você viu? 

04: No C (bloco). 

02: Acho que eram os pequeninhos. 

03: Fiação, as escadas externas, as rampas. 

06: acho que se acontecer alguma coisa, quem está aqui no térreo não terá problema, 

tem bastante acesso, pode escorregar, pode cair, mas é muito grande muito amplo dá para 

correr. 

01: Mas, isso é quem trabalha aqui e já conhece todas as saídas, mas se é uma pessoa 

de fora falta sinalização, até a porta do meio abre para dentro e deveria abrir para fora e não 

abre. 

06: Todas as sinalizações estão faltando, assim se acontecer uma tragédia de dia aqui, 

mesmo assim lá ainda é claro, você consegue visualizar a saída pela claridade, a noite já acho 

que não dá.  

02: Acho que o nosso maior perigo não está aqui, está na estação Eletropaulo, porque 

se aquilo ira explodir, vai vir para onde? Vir para cá, e a gente vai para onde? Porque as duas 

entradas estão aqui, a Eletropaulo está aqui e a saída está aqui. 

06: As saídas são para o estacionamento. 

01: Em último caso tem a saída C que dá para o shopping, mas até ... 

03: É muito pouco também lá o espaço, não daria para a evacuação. 

02: Uma vez estourou um transformador, fez um barulho enorme, isso porque foi um 

transformador, tem vários, vários. 

Pesquisador: Sendo aqui um órgão público federal... 

03: Vergonha! 

Pesquisador: Como vocês veem esta situação? 

03: Muita vergonha 

06: É injustificável, justamente por ser um órgão público. 

07: Há falta de manutenção. 

06: Exatamente, não tem o cuidado de verba. 

03: A verba some.  
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01: É como você falou, a verba muitas vezes é direcionada para uma única coisa, por 

exemplo, para ar condicionado, aí só para ar condicionado, não tem para manutenção do 

prédio. 

06: Porque é proibido você desviar para outra coisa, pediu para aquilo, tem que fazer 

para aquilo. 

07: Documento à mais ... 

06: Pediu, tem que ser específico. 

01: Fica comprando estocando, não precisa, fica perdendo, amontoando. 

02: Eu escutei falar que sobrou verba, daí eles compraram as camisetas e deram para 

todo mundo.  

07: Tem um monte de camisetas aí. 

02: Sobrou verba, compraram para não devolver, a canequinha ecológica. 

06: É, como sobrou dinheiro compraram ... 

05: E aquelas monte de mesas, cadeiras que comprou e ninguém vê nas salas, 

continuam as mesmas. 

07: Compraram.  

05: Estão quebradas 

02: O problema é o patrimônio, no almoxarifado tem transformadores está tudo 

queimado, mas não pode de lá.  

06: Não pode tirar.  

07: O problema também é onde vai colocar as cadeiras antigas, por exemplo, o C.A. 

da engenharia queria colocar lá no canil, o problema é que já tem uns materiais antigos lá, tem 

livros lá também e não tem para onde levar. 

06: É para o patrimônio. 

07: Então, se trocar tudo e levar lá não tem como. 

05: Se arrumar pelo menos o que está quebrado em vez de comprar. 

Pesquisador: Assim, com relação a parte de proteção a incêndio, quais mudanças que 

vocês sugerem para o campus? 

03: Uma CIPA, para começar.  

05: É. 

07: Manutenção. 

Pesquisador: Manutenção? 

03: Deve ter manutenção. 

05: Manutenção, é?   
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07: Enquanto está na formação da CIPA, fazer manutenção preventiva, porque não sei 

quanto tempo vai demorar isso. 

03: É. 

02: Manutenção e reeducação avisar as pessoas, o que está acontecendo e porque está 

acontecendo, não adianta nada mudar e deixar para lá. 

05: Reeducação. 

06: Podia fazer assim na semana fazer um mutirão, se todo mundo ajudasse. 

05: Sim. 

Pesquisador: Você está falando no sentido de conscientizar as pessoas? 

02: Sim, se você trocar só o extintor, beleza, primeiro não vai fazer diferença na minha 

vida, se trocar o extintor, mas se você explicar o que está acontecendo, por causa disso e 

disso, daí você vai ficar mais esperto do porquê.  

06: E até para o pessoal ver a importância de ter aquilo em ordem. 

02: Não é só um objeto lá para usar o dia que pegar fogo. 

06: Tem uns lá quebrados, tem que ver a importância de ter aquilo lá. 

02: Só um objeto lá. 

05: Tem que ter cuidado. 

04: O pessoal passa e aperta o extintor. 

06: Tem que conscientizar que isso é para a própria segurança. 

Pesquisador: Então o que vocês falaram aqui, desvalorização em relação essa questão 

segurança, porque vocês acham o que ocorreu isso aqui no campus? 

02: Acho que não só no campus, acho que é geral, é uma educação que a gente não 

tem desde o pré até ..., a gente nunca teve isso. 

06: É a cultura. 

01: É a cultura, Só pára para pensar quando acontece, quando aconteceu.  

03: Não, mas aqui na instituição é cultural, praticamente sempre, mas é que vocês 

toleram, para outros lugares as verbas e nunca para a segurança, então, para eles nunca foi 

importante porque eles pretendem, é ... 

06: Nunca aconteceu nada! 

03: É ficar tranquilo nunca aconteceu! 

Pesquisador: Mas assim, a gente outros lugares preocupados com essa parte de 

segurança, então... 

06: A cultura de gestões. 
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Pesquisador: Por que a gente vê por aí órgãos públicos também preocupados com essa 

parte de segurança? 

03: A   instituição... 

Pesquisador: Então... 

06: É a cultura de gestões! 

Pesquisador: Então, porque num outro lugar que é público também funciona e aqui 

não? 

02: Me dá um exemplo. 

06: Como eu falei da biblioteca? 

Pesquisador: Pode ser a biblioteca, eu fui ver lá a nota fiscal paulista, como que chama 

lá o ...?  

07: Secretária da fazenda? 

Pesquisador: Secretária da fazenda, estava tudo certinho. 

06: São as esferas, será? 

Pesquisador: Mas aí, você vê a diferença. 

06: Estadual, federal, municipal? 

01: É porque é do governo, porque faculdade, escola não é lucrativo para eles, porque 

eles não têm verba para educação, isso não dá dinheiro para eles, por isso que eles dão verba 

para o que vai dar dinheiro para eles, eu acho errado e não vai para frente, está igual... 

06: Secretárias. 

01: Vai trazer tributos para eles, eles vão ir crescendo e deixam a gente para trás.  

07: É 

01: É igual o prédio novo que eles querem fazer aqui do lado, mas porque não arruma 

aqui que está tudo ferrado, depois futuramente faz esse tal do bloco G. 

07: Tem até planta já. 

01: É, então. 

02: É complicado isso, obra dá mais visibilidade que reforma. 

01: Faz o bloco G e pega fogo aqui. 

03: Eles falaram da expansão, olha só o campus está muito legal, mas infelizmente é 

só para leigo ver. 

02: A questão da biblioteca não ter segurança é por causa da visibilidade por ser um 

espaço menor, porque aqui entra e sai mil pessoas, lá o pessoal acaba deixando de lado, lá o 

pessoal está sempre usando têm muitos frequentadores acho tem aquela necessidade maior. 
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Pesquisador: Eu fazia iniciação científica lá na USP no LSI, e era melhor do que aqui 

essa parte de segurança, e ambos estão na área de ensino. 

06: São esferas diferentes, lá é estadual, aqui é federal que é bem marcado. 

02: UFABC (Universidade Federal do ABC), também é federal, mas é nova. 

07: É. 

06: Tem uns dois, três anos. 

05: É nova. 

03: Quantos anos tem a instituição? 

07: Cento e ... 

06: cento e sete. 

02: cento e seis. 

Pesquisador: cento e sete agora, só que esse prédio é de 1976. 

04: Não era nesse prédio. 

07: Não, nesse prédio. Não era aqui, era em outro lugar. 

06: O prédio é de 1978. 

Pesquisador: É, esse prédio é de 1978. 

04: Tinha o CEFET? 

Pesquisador: Porque tinha a escola de artífices, que era lá na Lapa, daí a escola de 

artífices virou escola técnica, quando virou escola técnica, mudou para cá e este prédio foi 

construído para ser a escola técnica. Então, desde 1978 a gente está aqui. 

02: Este prédio acho que já foi mal projetado, é estranho... 

07: Não, ouvi falar que este prédio recebeu o projeto, mas... 

02: Estranho! 

07: O problema é que ele não tem manutenção, não tem prevenção de patologias, tem 

um monte de fissura por aí que ninguém vê, na parte de civil, por exemplo. 

Pesquisador: Então é, eu abordei aqui com vocês no curso de uma tática de colocar as 

normas. Mas muita gente, na área de segurança, adota estratégia de chocar, como, colocando 

fotos de pessoas acidentadas e ... 

03: Joelma! 

Pesquisador: E imagens fortes pra ... 

05: Edifício Joelma. 

Pesquisador: Para isso estimular comportamento o seguro, vocês acham que este tipo 

de abordagem é o estimula o comportamento seguro, ou não? 

03: Eu acho que sim. 
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06: É, para chamar a atenção no primeiro momento sim. 

03: É um impacto muito forte! 

06: O brasileiro adora tragédia. 

03: Na semana SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) da 

Atento, nós colocamos os vídeos do edifício Joelma, infelizmente, muita gente chorou, muita 

gente passou mal e mudaram os hábitos, porque o que choca é o que te traz lembranças, fica 

pensando: nossa é isso mesmo, até as pessoas começaram a vir até nós e olha, tal lugar está 

assim, pelo amor de Deus, não deixa pegar fogo. Eu acho que choca e realmente faz a pessoa 

refletir.     

Pesquisador: Todo mundo acha positivo? 

02: Sim. 

04: Sim. 

05: Sim. 

01: Chama a atenção, mas poderia andar junto com a teoria assim, como o senhor 

abordou, primeiro dar aquela gama assim teórica, depois mostra, se não seguir essa norma, 

acontece isso e mostra o vídeo lá. 

06: Quer saber o que não fazer. 

03: Mas na semana da SIPAT é para isso mesmo, dando tanto o teórico como o que 

pode chocar. 

07: Também.  

03: É como na semana da CIPA, é para chamar a atenção mesmo! 

03: Os dois andam juntos. 

Pesquisador: Não só na semana da CIPA, tem gente que faz isso em curso, faz em 

palestra, faz em todo o lugar. 

03: Não, mais o que chama a atenção de uma empresa, é quando tem a semana da 

CIPA. 

Pesquisador: Ah sim! 

Pesquisador: É, no decorrer do curso aqui a gente fez várias formas de avaliação, 

vocês viram que eu dei o questionário de verdadeiro ou falso. Eu dei um questionário de 

avaliação, tipo aqueles: ótimo, bom, ruim, eu dei questões dissertativas, e a gente está falando 

de uma dessas discussões em grupo agora e desses métodos aí, dessas formas de avaliação, 

quais vocês consideram mais efetivas? 

07: Acho que é a dissertativa. 

05: Verdade! 
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07: Porque você procura e ao escrever você vai gravar mais rápido, pelo menos para 

mim. 

03: eu também acho, lembra bem mais. 

07: Um pouquinho mais. 

03: Será que eu aprendi? Aí fica pensando um pouco, não é isso... 

06: Na dissertativa você consegue argumentar. 

07: É. 

03: É verdade! 

01: Mesmo sem saber você acaba bolando com as suas próprias palavras. 

03: É verdade. 

Pesquisador: Alguém tem uma outra alternativa? 

06: Mas, teste também, pelo outro lado, é bom ter para aquilo, que você não tem muito 

o que falar também, ou é ou não é. 

04: Eu acho interessante. 

07: É. 

03: É bom em Constituição. 

06: É. 

07: É. 

Pesquisador: E dessa parte de discussão em grupo, vocês acham que é válido? 

05: Muito válido! 

01: É.  

06: É bom que você conhece cada um, a opinião de cada um. 

02: Cada um de cada área também. 

06: Você acaba aprendendo. 

Pesquisador: Então, nos conceitos de segurança do trabalho e proteção contra 

incêndio, vocês acham melhor a gente apresentar esses conceitos de uma maneira geral, para 

todos os servidores, os alunos e a comunidade externa da mesma maneira, ou vocês acham 

que a gente deve particularizar, fazer um curso para os servidores e para um os alunos? 

03: Eu acho que chamar o bombeiro mesmo, em relação a maior prática deles eu acho 

que poderia ser para todos, se fosse uma palestra básica, podia até... 

07: Eu colocava primeiro os servidores, porque vão manusear mais os equipamentos 

em primeira instância e depois os alunos que são em maior quantidade. 

03: É. 
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Pesquisador: Pelo que vocês falaram, em alguns casos, vocês acham que é possível 

generalizar a segurança e outros particularizar.  

03: Particularizar. 

01: Podia particularizar os servidores, tipo assim, a cada dois meses fazer uma palestra 

geral, todo mundo, encontrar com os brigadistas e mostrar como é que é essas coisas, se acaso 

acontecer um incêndio não só o servidor vai pegar para apagar, mas também o aluno, o aluno 

por instinto vai fazer alguma coisa. 

06: a gente pode fazer uma comissão entre os docentes e os discentes, e aí você 

desenvolve um trabalho específico, com alguma coisa que ocorrer aqui, os docentes e os 

discentes vão poder desenvolver o que tem que fazer. 

Pesquisador: E no caso de elaborar aqui no instituto, um treinamento de evacuação, 

vocês participariam e seriam voluntários? 

06: Sim. 

03: Sim. 

04: Uma simulação. 

07: Sim. 

06: Sim, eu até ... 

07: Sim. 

01: Um treinamento assim, a cada mês, do nada toca a sirene e sai todo mundo. 

06: Sim 

03: Aquela sirenezinha lá, vamos testar. 

06: A maioria é estudante. 

07: No caso, se o prédio fosse evacuado a gente iria para a área interna ou externa? 

Pesquisador: Daí a gente faria um ponto de encontro, a brigada orientaria para onde 

deve ir e qual é o caminho mais seguro. 

07: Por exemplo, se por acaso a gente fizesse esse ponto de encontro e fosse para a 

rua, ou onde fosse mais seguro, você teria que avisar? 

Pesquisador: Você pode fazer um treinamento em conjunto com o Corpo de 

Bombeiros. 

06: Daí eles falam um local melhor de ponto de encontro. 

Pesquisador: É, eu acredito que aqui seja o bosque. 

07: O bosque. 

07: Sim. 
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Pesquisador: Vocês acham que participavam porque, tiveram alguma conscientização 

nesse curso ou acham que os outros alunos, que não fizeram o curso também estariam 

dispostos a participar? 

06: Ah, será que não? 

05: Eu acho difícil. 

01: Muito difícil. 

04: Acho que depende! 

Pesquisador: Um por vez! 

06: Eu acho que mesmo sem conhecer nada eu... 

01: Servidor eu acho que sim, e superior também, mas médio ia ficar, tipo, nossa, para 

que fazer isso! 

01: Eu acho que sim, eu se tivesse no médio eu fazia.  

06: Todo menino quer ser bombeiro ou policial. 

01: Eu acho que sim. 

06: Acho que nessa faixa de 15 e 16 anos. 

07: É. 

06: As meninas não. 

Pesquisador: O Bruno falou uma coisa, que eu não conseguir ouvir, muita gente 

falando. 

02: É zoeira, é pensando alto, depende da aula. 

01: Depende do professor. 

03: É porque o aluno do ensino médio, ele aí vai ter não sei o que, posso embora? 

01: É bem assim. 

03: Ele vaza! 

06: É porque é para aprender eu acho que... 

03: Eles não querem saber. 

03: Se for evacuar gente vai ter um treinamento que..., vão embora. 

06: Um treinamento de corpo de bombeiro para você saber o que você tem que fazer. 

03: Não, não adianta, agora se tiver em sala de aula. 

06: Eu acho que dá. 

03: Agora se for em sala de aula antes, e falar: olha gente, sobre a prevenção de 

acidentes...vai ter..., daí é diferente. 

02: Acho que uma vez por mês funciona, só o fato de uma pessoa vir de um ponto até 

outro ponto. 



217 

 

03: É acho que uma vez por mês. 

02: Mas se ficar repetitiva, as pessoas não vão ficar mais. 

07: É. 

03: Aí elas vão começar. 

02: Vão falar chega, chega. 

03: É. 

02: É cultural, vai ter que adaptar as pessoas para isso. 

07: É. 

Pesquisador: Vocês acham que esses programas de segurança e proteção a incêndio, 

eles se aplicam à outros campus? 

03: Não entendi a pergunta. 

07: Talvez depende da... 

Pesquisador: Eu vou repetir, se os problemas de segurança e combate incêndio que 

estão acontecendo aqui é caso particular do campus ou se aplica a outros campi da 

instituição? 

07: Acho que não necessariamente, porque depende da idade do campus também, por 

exemplo o de Votuporanga é mais novo, ou seja, os extintores, por exemplo, não vão estar 

vencidos. 

03: Parece que no começo da aula você falou que se estenderia a todos os campus. 

07: Não, não. 

Pesquisador: O projeto é esse, não sei se vai se realizar isso aí, é uma sinalização, mas 

nós estamos vendo isso. 

06: Não é que esteja tudo em ordem, mas é bom uma organização. 

07: Lá vai estar melhor que aqui. 

03: Acredito que esse campus aqui deve ser o pior. 

07: É. 

02: Essa questão de entendimento de passar isso para treinamento, está na parede lá, 

mas a instrução ninguém tem. 

03: É. 

06: Sim, ninguém sabe de nada. 

01: Só uma pergunta, se caso for para frente esse negócio da CIPA, e o pessoal da 

CIPA vai fazer com que fique um brigadista aqui ou não? 

Pesquisador: A ideia é essa. 

01: Aqui. 
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Pesquisador: Eu estava conversando com o engenheiro de segurança, ele falou que tem 

alguns campi, que já tem brigada de incêndio. Campi bem mais novos que a gente e já tem 

brigada. 

07: Tem. 

03: Brigadista tem em todos os horários né, na parte da manhã quando outro sai, o da 

tarde fica, e o da noite fica, quando o da tarde sai. 

02: Tem no shopping aqui perto, pode ser lá da região do shopping, da federal e da 

polícia militar, pode atender as três áreas. 

Pesquisador: Não! 

06: Um brigadista? 

02: Na questão de chamar a atenção do pessoal, estou sem brigadista, daí você fala, 

tem um mini corpo de bombeiro ou algo assim, para ficar shopping, federal e polícia militar. 

Pesquisador: Não, cada um tem que ter o seu. 

02: Tipo uma mini sede, não somente aqui do instituto. 

Pesquisador: O que o shopping tem são os bombeiros civis deles. 

07: Tipo uma base militar? 

02: É. 

01: isso, 

03: Aí já outra. 

01: Tem ter uma em cada local, mas tem uma que ... entendeu? 

06: Sim, sim. 

02: Daí você pergunta o porquê? Daí você fala se é para cá tem para cá, a região em si 

é muito... 

Pesquisador: Vocês acham que se a gente for aplicar, um treinamento aqui de 

segurança do trabalho, o número de pessoas que a gente estiver treinando de combate 

incêndio e segurança do trabalho, que vai influenciar na aprendizagem? 

06: Depende do número de pessoas. 

Pesquisador: E assim, que número é ideal para se fazer um treinamento na área de 

segurança e combate a incêndio? 

03: Quinze. 

07: De quinze a vinte pessoas. 

06: Acho que mais. 

Pesquisador: Alguém mais quer falar um número?  
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02: De quinze a vinte pessoas, ou seja, metade da turma, começa por sala, porque você 

influência a sala toda participar, se você ficar falando quem quer, vai vir um de cada sala, se 

começar por turmas, a pessoa se sente mais... 

06: Tem quantidades de pessoas no prédio, tem porcentagem de pessoas que deveriam 

saber ou não?  

Pesquisador: Existe ... 

06: Dez por cento, por exemplo, da população do local. 

Pesquisador: De brigadista? Existe de brigadistas. 

07: Ah, só de brigadista? 

06: É dez por cento? 

Pesquisador: Preciso pegar a norma agora, de cabeça eu não lembro. 

Pesquisador: Dos temas que nós vimos aqui, qual vocês consideram, que deve ser mais 

enfatizado aqui na instituição? 

06: desculpa, de novo. 

Pesquisador: Os temas de segurança. 

06: Ah! Os temas da segurança. 

04: Prevenção a incêndio. 

07: Prevenção a incêndio e os riscos. 

03: Prevenção a incêndio. 

02: Fiscalização também. 

03: Tudo. 

01: Geral. 

07: É. 

Pesquisador: Eu estou falando, o que seria mais prioridade? 

06: O risco que tem no prédio mesmo. 

07: No laboratório a gente tem um mapa de risco, está antigo, mas tem. 

03: Tem lá naquela saída lá, tem um mapa de risco. 

06: É um mapa. 

03: Se eu não me engano. 

Pesquisador: Se não tiver atualizado, não adianta nada ter, as coisas elas mudam. 

03: É. 

07: Sim, por isso mesmo que eu acho que... 

06: É risco do piso, é o risco do fio que está solto, do teto desabando. 
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02: e a sinalização e acessibilidade a princípio, porque tem que saber onde está o 

extintor, ás vezes está no saguão, mas fala tem o extintor de agua aqui de CO2 aqui, você olha 

o mapa qual é qual. 

Pesquisador: Montar um mapa de risco atualizado. 

02: Isso. 

07: Sim, isso mesmo! 

02: Primordial, também igual você falou da deficiência visual. 

07: Não tem. 

02: ninguém sabe, sabe se você fala no bloco D, mas se você fala 514, ninguém sabe! 

07: Ninguém sabe. 

02: Lá em cima, lá embaixo. 

Pesquisador: Dos tópicos que nós vimos aqui, proteção contra incêndio, qual que 

vocês consideram que deve ser mais enfatizado? 

02: No setor? 

Pesquisador: Dos tópicos de proteção contra incêndio, quais vocês consideram mais 

importantes e que devam ser mais enfatizados na instituição?   

06: Acho que são os extintores de incêndio mesmo. 

07: Os hidrantes também. 

06: É.  

03: Objeto para combater. 

06: Para combater é o extintor, os hidrantes pode ser até que não funcione, por causa 

do encanamento, agora... 

01: Eu acho que seria melhor prevenir, tipo mudar a fiação, mudar coisas para depois, 

mudar o hidrante, mudar extintor, aí pega fogo em vários lugares, porque está tudo errado. 

06: Acho que a fiação é problema geral. 

01: É fiação. 

06: É no prédio inteiro, você imagina o que é elétrica só nesta sala. 

02: A pequeno prazo é o extintor, a longo prazo é a troca da fiação, porque se você 

perguntar para o eletricista, ele não sabe de onde vem os fios, ele sabe que ali sai 127, ele 

também sai 220. 

06: Ele vai puxar aquele fio que está ali aparente. 

03: Fio assim enrolado. 

07: É, esse é o risco. 
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06: Lá tem as redes anteriores, mas as redes novas continuam, mas ninguém sabe de 

onde vem e nem para aonde vai, estão distribuindo outras. 

01: Antes de mexer no fio, deveria primeiro pegar todo o projeto. 

02: Sim, o problema é que não tem projeto, aqui vai sendo feito. 

06: Não, não tem? Não tem a planta elétrica não existe aqui? 

06: Não tem. 

02: Não tem, só de alguns setores que tem. 

Pesquisador: Vamos fechar então, vocês estão falando de parte elétrica, porque a 

própria elétrica, pode causar um incêndio, não é isso? 

06: Sim. 

07: Sim. 

03: Sim. 

02: Sim. 

04: Sim. 

05: Sim. 

02: O bloco D está certinho, porque eu desarmei o bloco, coloquei fase com fase, aí 

caiu, esse aqui, nos laboratórios. 

Pesquisador: Se vocês fossem recomeçar o curso, o que fariam diferente? 

02: O curso esse? 

07: Esse? 

Pesquisador: Esse curso de extensão de segurança do trabalho. 

06: Acho que eu chamaria, outras pessoas para vir fazer também. 

06: Dos 20 eu fui a única servidora que se inscreveu, não foi? 

07: Foi! 

Pesquisador: Você é servidora? 

03: Não, mas eu trabalho aqui.  

Pesquisador: Trabalha aqui. 

06: Então eu acho, eu sinto falta mais de servidores, de interesse de quem trabalha 

aqui mesmo. 

03: Ah, desculpa, mas ficou mesmo duas faltas, que pode ter, para receber o 

certificado? 

Pesquisador: É, mas a gente tem que ver o caso de cada um, teve gente que problema 

de saúde, mas o importante é vocês entregarem as atividades. 

03: Entendi. 
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01: Professor, só um adendo, como começou em 20 e teve um pessoal que saiu, como 

naquela primeira aula, que a gente, falou daquele vídeo para impactar, não sei se o pessoal já 

teve contato ou não, mas no caso do primeiro, dar aquele choque em todo mundo, quem não 

tem noção já pensa: nossa vai ser interessante, não sei o que...  

Pesquisador: Agora é a nossa próxima pergunta. 

02: Mas eu acho que a gente não respondeu, porque ... 

Pesquisador: Pode falar. 

02: Não sei sinceramente o que mudaria, o que eu tinha que fazer eu fiz, prestei a 

atenção, incentivei, tem dia que você está cansado que você tem prova, o problema é questão 

de tempo e prova. 

07: É. 

06: Mas, você faria, não teria desistido? 

02: Não, não teria desistido.  

03: Eu pensei muito em desistir, por causa das salas, da intermitência de sala aqui, sala 

ali, eu faria com que o curso fosse numa sala específica e bem acessível. 

Pesquisador: Ainda bem que nós conseguimos essa sala. 

03: Ainda bem, essa foi a melhor. 

Pesquisador: Agora da minha abordagem, vocês acham que poderia ser diferente ou 

melhorar o curso? 

07: Mudar os vídeos, ficaria mais e talvez, por exemplo, meus amigos da civil ficariam 

mais, e talvez a questão das faltas. 

Pesquisador: Eu não entendi a primeira parte. 

07: Dos vídeos! 

07: Por exemplo: aquele vídeo que o senhor da aula de ...ai meu Deus ... 

02: Do youtube. 

07: É do youtube, que o senhor falou para a gente ter as normas de cabeça, para ser 

mais seguro, por exemplo, teria sido mais didático, talvez e também questão das faltas, porque 

o pessoal ficou muito preocupado porque, questão, é passou das faltas, não posso faltar mais e 

teve um problema eu tive que faltar, então não vou mais ... 

Pesquisador: É, as faltas são uma regra da extensão, não é uma regra minha. 

07: É, isso eu sei. 

Pesquisador: Mas você acha que deveria ter mais vídeos então? 

07: Sim.  

Pesquisador: Alguém tem a alguma sugestão? 
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02: aula interativa. 

06: Eu acho que você começou tímido. 

02: Aquele vídeo foi maçante!  

Pesquisador: Você não gostou do vídeo então? 

02: Não, não, ele é muito demorado até para falar das regras, o cara foi falando muito 

sério, estava assim como se estivesse lendo, tinha que ser algo mais interativo. 

01: eu tive um vídeo no técnico, tinha um vídeo de manutenção de umas torres, que foi 

uma moça lá toda equipada, toda aterrada, não sei o que, subiu de helicóptero, parou assim, e 

ela pegou um fio, fez manutenção lá, mostrando dos equipamentos todo o passo a passo, teve 

um de acidente também, que o cara estava levando choque assim, chegou um outro com uma 

madeira. 

02: O prof. “S” passou um vídeo de segurança do trabalho tem um cara numa 

empilhadeira, porque é um desenho animado, daí você vê o cara passando por cima do outro, 

ele vai falando dos erros, entendeu? 

Pesquisador: quando eu fiz ele não passou esse vídeo. 

02: Mais iterativo. 

02: Outra questão era lançar as aulas antes, se bem eu não acesso ao google drive para 

pegar isso, se tivesse acesso às aulas a gente leria antes. 

07: Teria as perguntas. 

02: É, a gente ia ter um questionário sobre aquilo, a gente tem aula aqui e a gente se 

questiona depois da aula, aí vem outra aula a gente já esqueceu. 

Pesquisador: Algumas eu consegui e outras não, porque meu tempo está corrido. 

07: E outras não, é! 

02: É, a gente leria, se tivesse oportunidade de ver antes, você já faria um 

questionamento. 

Pesquisador: Entendi, agora, eu vou para a outra questão, de tudo isso que a gente 

discutiu nesse tempo, o que vocês acham que foi mais importante? 

06: A consciência. 

03: Acho que como nós vamos ficar um ano não sei, dois dependo de quem, conhecer 

o campus foi muito importante. 

07: Mais 3, 4, 5 anos ... 

03: É isso, conhecer realmente os pontos em que está bem crítico e dar mais 

importância para isso, correr atrás, e a gente como alunos procurar ter uma CIPA, eu acho 

importante. 
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07: É verdade. 

Pesquisador: Eu queria que vocês dissessem, cada um, qual ponto mais importante 

vocês consideram desse curso de segurança do trabalho? 

02: Acho que é a iniciativa, o fato de ter começado. Agora o conteúdo em si, você 

poderia ter visto na internet, você poderia ter visto um filme. Mas a iniciativa de começar este 

projeto foi o mais importante. 

07: A partir do momento que teve um curso de extensão, existe a possibilidade de ter 

outros, não somente com o senhor, mas com outras pessoas também, porque daí as pessoas se 

conscientizariam que precisa disso, não só para a engenharia, mas em todas as áreas. 

Pesquisador: Quando eu criei o projeto pedagógico do curso e ele vai por uma 

avaliação de vocês e ele pode continuar, pode ser outra pessoa no semestre que vem que dê o 

curso, mas são esses temas que eu abordei, ele pode seguir no outro semestre. 

07: Sim. 

02: Tem umas partes que você acaba cansando, tem umas aulas que você está cansado, 

você acaba não prestando a atenção, mas a questão boa é a parte da iniciativa. 

01: Eu acho legal também como a segurança do trabalho envolve todos os setores, esse 

curso que o senhor deu no campus, foi bem interessante porque é voltado para o nosso meio, 

para a nossa segurança, achei bem legal mesmo. 

07: Sim. 

06: É a base aqui, para a gente ter noção lá fora. 

01: Sim. 

06: É porque tem exemplo de tudo. 

01: De tudo o que não é para fazer. 

06: O que está errado existe aqui, então conseguiu ampliar bastante. 

02: Acho foi o questionário depois de cada atividade, isso ajudou bastante. 

06: Sim. 

Pesquisador: Nessa discussão, será que a gente deixou de falar alguma coisa que seja 

importante para vocês? 

02: Eu acho que a parte das cores. 

Pesquisador: Sinalização? 

02: Sinalização! 

Pesquisador: Mais alguém? 

Pesquisador: Então, eu agradeço a contribuição de vocês para o campus, para a minha 

percepção de aula e para o meu trabalho de mestrado, muito obrigado!  
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