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1. RESUMO 

 

O presente estudo objetivou elencar a importância da saúde e segurança no trabalho 

com relação ao capital humano da instituição. Através de revisão bibliográfica com 

visões de vários autores e a aplicação de um questionário à 28 docentes, para que 

fosse possível entender o quanto eles estão satisfeitos com as políticas de SST já 

adotadas e o que sabem sobre elas. O artigo apresenta a conclusão que o Sistema 

de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho pode contribuir para o maior e melhor 

desempenho dos profissionais dentro de suas atividades laborais. Os dados foram 

tabulados com o auxílio da planilha Excel, gerando tabelas. Os resultados 

evidenciam que o SGSST existente merece atenção dos gestores para que sejam 

implementadas mais ações preventivas. 

  

Palavras-chave: Recursos Humanos. CIPA. Acidentes de Trabalho. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de redução dos acidentes de trabalho é um dos grandes 

desafios ao homem (CARDELLA, 1999), já que todos têm direito a um ambiente de 

trabalho seguro e proveitoso, então cabe a gestão da organização proporcionar 

condições aceitáveis para que as funções sejam desempenhadas com sucesso. 

O intuito do presente artigo foi analisar a instituição de ensino público superior 

de Jales/SP, constatar o grau de instrução que os trabalhadores têm sobre o 

assunto e a existência de um sistema de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 

pretendendo assim contribuir para possíveis melhorias. Já que para Zocchio (1996, 

p. 78) “uma política definida de segurança no trabalho é uma forma de dar 

estabilidade às suas atividades profissionais”. 

Carvalho e Nascimento (1997, p.313) asseguram que a segurança no 

trabalho, como meio de precaução de acidentes, deve ser considerada como um dos 

fatores vitais para o bom desempenho das atividades. Sua finalidade, conforme 

Araújo (2006, p.191) é a de manter e assegurar que todas as funções 

desempenhadas estejam de acordo com as especificações de uma estrutura 

organizacional com condições favoráveis para tal. 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é identificar a importância da SST (Saúde e Segurança no 

Trabalho) em instituição de ensino superior público localizada no município de Jales, 

estado de São Paulo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar as práticas de SST na instituição;  

• Identificar o que os trabalhadores conhecem sobre SST;  

• Verificar quais setores estão mais suscetíveis a acidentes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

“Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. (LUDKE, MARLI, 1986, p. 01). 

O presente trabalho foi conduzido sobre o modelo de estudo de caso em uma 

instituição de ensino superior público, no município de Jales, no estado de São 

Paulo. 

Para o levantamento dos dados, fora aplicado um questionário aos 28 

docentes, com perguntas abertas e fechadas, posteriormente tabulados com o 

recurso da planilha Excel, que auxiliou na geração de tabelas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Administração 

 
A administração é responsável por garantir o sucesso dos processos de uma 

organização, através da coordenação das pessoas que executam as tarefas. 

Segundo Fonseca (1996), a administração coordena as ações de todas as áreas de 

uma organização, “é a área de atividade humana que se ocupa de conseguir fazer 

coisas com e através de pessoas”.  

 De acordo com o pensamento de Drucker (1991), as organizações também 

possuem objetivos, e são eles que alicerçam o trabalho, na medida em que 



 

 

 

determinam a estrutura das instituições, as atividades e a distribuição dos recursos 

humanos nas diversas tarefas. A administração surgiu para que as organizações 

alcancem seus objetivos, de forma que sejam traçados caminhos a seguir pelos 

colaboradores. 

5.1.1 Administração de Recursos Humanos 

 
 A administração de Recursos Humanos cuida do capital humano das 

organizações para que isso ocorra com sucesso faz-se necessário à motivação, que 

é algo primordial neste processo, segundo a teoria de Maslow, em que orienta a 

pirâmide das Necessidades Humanas, o indivíduo estará motivado mediante o 

suprimento destas que são: fisiológicas, segurança, sociais, estima, e auto 

realização.  

Chiavenato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às 

maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus membros, e, por 

intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. O capital intelectual é o bem 

mais precioso das organizações e atualmente tem começado a ter seu devido valor e 

reconhecimento. Os gestores têm cuidado melhor de seu capital humano, já que é 

junto deles que se atingirão os objetivos da empresa.   

 Os colaboradores são alicerces de uma instituição bem-sucedida, conforme 

Carvalho e Souza (1999, p.2) o Capital Humano é a capacidade, conhecimento, 

habilidade, criatividade e experiências individuais dos empregados e gerente 

transformando em produtos e serviços que são o motivo pelo qual os clientes 

procuram a empresa e não o concorrente. 

 A visão sobre RH tem mudado ao longo da história da administração seguindo 

a evolução do homem, de suas tecnologias e suas necessidades, visando o alcance 

dos objetivos da organização, segundo Vergara (2000) para sua efetividade, a 

mudança de uma tradicional visão de gestão de RH passa para uma visão mais 

estratégia, que inclua programas integrados à missão e visão da empresa, para 

longevidade do negócio.  

5.2 Contrato Psicológico 

 
 Contrato psicológico é aquele pelo qual se estabelece as expectativas entre 

empresa e empregado. A noção de contrato psicológico pode ser interessante para o 



 

 

 

entendimento das relações de trabalho a partir das percepções das pessoas 

envolvidas. Muitos aspectos dos relacionamentos são implícitos ou, pelo menos, não 

escritos, o que pode suscitar diferentes entendimentos sobre as expectativas, as 

promessas e as obrigações. (GUEST, 2004). Ainda mesmo porque as pessoas são 

distintas, com desejos e perspectivas peculiares de cada um. E não se pode prever 

que todos entenderão os fatos da mesma maneira.  

“O contrato psicológico difere do contrato legal porque define um 

relacionamento dinâmico, mutável e que está continuamente sendo renegociado” 

(KOLB 1978:26). Esse tipo de contrato estreita as relações entre empresa e 

empregado, podendo assim ser revisto em qualquer situação.  

É importante que se entenda que por mais que o contrato psicológico seja 

mais ativo, completou Rousseau (1995:37) “ações falam mais que palavras, mas 

ações sem palavras podem gerar má interpretação”. Por isso é necessário que se 

esquematize da melhor forma possível como deve ser essa relação. 

5.3 Políticas de Segurança do Trabalho 

 

 Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fiscalização e 

aplicação das normas regulamentadoras para as relações de trabalho bem como a 

inspeção dos ambientes para verificar o seu eficaz cumprimento, zelando pela a 

saúde e segurança no trabalho. 

De acordo com Chiavenato (1999), a segurança no trabalho corresponde a 

um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas 

para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer 

instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas.  

Ainda segundo Chiavenato (1999) a higiene do trabalho refere-se a um 

conjunto de normas e procedimentos que visa à proteção da integridade física e 

mental do trabalhador, o preservado dos riscos de saúde inerentes às tarefas do 

cargo e ao ambiente físico onde são executadas as suas atividades laborais.  

5.4 Higiene e Segurança do Trabalho 

 

“A higiene do trabalho é a área que se relaciona direta e indiretamente com a 

proteção à saúde do trabalhador no que diz respeito à aquisição de patologias 



 

 

 

tipicamente relacionadas ao trabalho ou a agentes resultantes dele” (MARRAS, 

2009, p. 221). 

A higiene do trabalho tem caráter preventivo, pois presa pela saúde e conforto 

do trabalhador, evitando doenças e afastamentos. Seus principais objetivos são: 

• Eliminação das causas das doenças ocupacionais, através da prevenção e 

do controle dos agentes ambientais; 

• Redução dos efeitos lesivos provocados pelo trabalho em pessoas 

portadoras de doenças ou de deficiências físicas; 

• Prevenção de agravamento de doenças e de lesões; 

• Manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por 

meio de controle do ambiente de trabalho. 

A higiene do trabalho envolve também: 

• Ambiente físico de trabalho: a iluminação, ventilação, temperatura e ruídos; 

• Ambiente psicológico: os relacionamentos humanos agradáveis, tipos de 

atividade agradável e motivadora, estilo de gerência democrático e participativo e 

eliminação de possíveis fontes de estresse; 

• Aplicação de princípios de ergonomia: máquinas e equipamentos 

adequados às características humanas, mesas e instalações ajustadas ao tamanho 

das pessoas e ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico humano; 

• Saúde ocupacional: ausência de doenças por meio da assistência médica 

preventiva.  

Concluindo, a higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades 

intimamente relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e materiais de 

trabalho capazes de manter certo nível de saúde dos empregados. (LIMA, et al, 

2005). Sendo assim, é dever do gestor buscar o apoio de técnicos em Segurança do 

Trabalho, para que os colaboradores, os materiais e, de modo geral, a empresa, 

funcione de forma adequada e sem nenhuma ocorrência de problemas. 

5.6 Trabalho Docente e Relação Saúde 

 

O trabalho docente é de suma importância, pois é através dele que veremos 

mudanças no cenário da educação do país. São através dele que se disseminam 

novas ideias, novos métodos de ensino, novas oportunidades. 



 

 

 

A teoria desenvolvida por Dejours (1993) propõe a discussão acerca da saúde 

mental dos trabalhadores em relação à situação de trabalho, para analisar a 

dinâmica dos processos pela comparação dos sujeitos na construção de sentido do 

trabalho. 

Ainda sobre o pensamento de Dejours (1993), na relação homem-trabalho, o 

autor enfatiza que, independente de qualquer conjuntura, o trabalhador nunca deve 

ser considerado um indivíduo isolado, pois está incluído em um meio com outros 

trabalhadores, que passam por situações semelhantes, o que estimula a construção 

de estratégias defensivas em comum. 

Segundo Francelino (2003), os professores estão sendo submetidos a 

condições de trabalho semelhantes à de trabalhadores fabris (indústria), pois se 

dedicam a formar todas as outras profissões. Atualmente, a escola é considerada 

uma instituição que produz muita força de trabalho e o aluno passa a ser visto como 

produto. 

 

 6. RESULTADOS 
 
  

  Frequência    % 

GÊNERO 

Masculino   17   61 

Feminino   11   39 

FAIXA ETÁRIA 

De 19 a 38 anos 
 

9 
 

32 

De 39 a 48 anos 
 

16 
 

57 

Mais de 49 anos   3   11 

TEMPO DE SERVIÇO         

Até 5 anos 
 

13 
 

46 

Acima de 5 anos 
 

15 
 

54 

TRABALHA EM OUTRA 
INSTITUIÇÃO 

        

Sim 
 

17 
 

61 

Não 
 

            11 
 

39 

EXAMES ADMISSIONAIS         

Sim 
 

27 
 

96 

Não 
 

1 
 

4 

 



 

 

 

Entende-se no Tabela 1, que a maioria dos docentes, corresponde a 61% 

deles, são do gênero masculino, o que evidencia ainda a predominância dos homens 

no mercado de trabalho. 

Para Sen (2000), a condição de trabalho das mulheres é um dos fatores 

importantes da atual mudança econômica e social, no qual os resultados relacionam-

se diretamente com as melhorias para o bem-estar feminino, e até mesmo, com o 

desenvolvimento em geral. 

Observa-se ainda na Tabela 1, 57% dos docentes tem idades entre 39 e 48 

anos. Seguido de 32% que tem de 29 a 38 anos e somente 11% tem acima de 49 

anos. Nenhum docente tem de 19 a 28 anos. 

Nota-se que atualmente os trabalhadores de 39 a 48 anos tem ficado por mais 

tempo no serviço, também na Tabela 1, 54% dos docentes estão trabalhando na 

instituição a mais de 5 anos, 32% deles estão na instituição a 1,1 e 5 anos, 14% 

deles estão na instituição a menos de 1 ano. Ultimamente, os trabalhadores têm 

fixado suas bases por mais tempo em um mesmo local de trabalho. 

De acordo com a Tabela 1, nota-se que 61% dos docentes trabalham também 

em outra ou outras instituições de ensino. E 39% deles não têm essa jornada de 

trabalho. “Trabalhar é meio de prover sustento para o corpo e para a alma. No 

trabalho passamos a vida, desenvolvemos nossa identidade, experimentamos 

situações, construímos relações, realizamos nosso espírito criativo” (RIOS, 2008, 

p.1). 

Diagnosticou-se que os docentes sentem a falta de um treinamento de SST 

voltado para a ocorrência de incêndios e primeiros socorros, na instituição, mesmo 

sabendo que em alguns momentos ela oferece determinados treinamentos, mas que 

não são sobre esses assuntos. 

“As organizações podem melhorar os resultados em segurança focando em 

melhorias de equipamentos e procedimentos, e procurando mudar positivamente o 

comportamento humano por meio da educação e do treinamento.” (MOHAMED, 

2002). 

A brigada de incêndios é de suma importância, pois para Vilela (2008) “A 

brigada de incêndio é um grupo de organizado de pessoas que são especialmente 

capacitadas para que possam atuar numa área previamente estabelecida, na 

prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio [...]” 



 

 

 

Os primeiros socorros podem salvar a vida do acidentado, já que são 

procedimentos imediatos, “utilizados no atendimento a vítimas de acidentes e males 

súbitos, por pessoa leiga, procurando diminuir o sofrimento e a gravidade das lesões 

e sequelas”, antes da chegada dos profissionais especializados na área de saúde 

(SEDREZ; CHANAMÉ, 1998, p. 15). 

Entende-se que o treinamento do trabalhador quanto às noções de primeiros 

socorros nunca é em vão, pois não é apenas no trabalho que este conhecimento 

pode ser útil, o indivíduo pode utilizá-lo na sua vida pessoal, já que os acidentes 

acontecem de forma inesperada, independente de hora ou local. 

Notou-se ainda a falta de exames médicos periódicos, para que fosse 

possível avaliar constantemente a condição de trabalho dos docentes, para 

proporcionar um melhor desempenho das atividades exercidas por eles. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A profissão de educador é ancestral e com ela os problemas vêm seguindo 

durante a história. É relevante entender a relação entre a saúde dos professores e 

suas condições e qualidade de vida no trabalho. 

Avaliando sob a ótica dos docentes, observa-se que o Sistema de Gestão de 

Saúde e Segurança no Trabalho poderia ser melhor para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades. 

Conclui-se que é de suma importância implementar ações que venham ao 

encontro do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, já que este faz 

parte de uma gestão maior de uma instituição, utilizado para desenvolver práticas, 

como: exames periódicos, palestras e cursos de conscientização.  

Portanto, é dever da instituição utilizar esses dados para avaliar a 

possibilidade de implementar ações que proporcionem um ambiente com relações e 

condições melhores de trabalho que possam propiciar ganhos aos colaboradores e 

para a organização, assim como o compromisso dos funcionários quanto à SST. 
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