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Introdução

A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, cam-
pus de Jaboticabal, está localizada a noroeste do Estado de São Paulo, 
a 360 km da capital. Fundada em 1966, oferece cinco cursos de gra-
duação (Administração, Agronomia, Ciência Biológicas, Medicina 
Veterinária e Zootecnia), dez programas em nível de pós-graduação, 
mestrado e doutorado, com treze áreas de concentração, além do 
Curso Profi ssionalizante de Técnico em Agropecuária (2o grau) e 
Ensino Médio. É uma instituição de Ensino Superior com 38 anos, 
conquistando respeito nacional e internacional na pesquisa e extensão 
de qualidade. Possui uma parte física privilegiada, conta com uma 
fazenda de ensino, pesquisa e produção e um moderno Hospital 
Veterinário, também dedicado ao ensino. Conta com modernas ins-
talações zootécnicas, nas quais são criados diferentes animais. Além 
disso, existem inúmeros laboratórios com equipamentos modernos 
(fi guras 1 e 2), tais como laboratórios didáticos, departamentos, salas 

 1 Mestre em design, Universidade Estadual Paulista.
 2 Professor titular, Universidade Estadual Paulista.
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de aulas, biblioteca, auditórios, centro de convenções, restaurante 
universitário e praça de esportes.

Figura 1. Laboratórios de análises químicas em geral.

Figura 2. Sala de drogas (estantes).
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Em vista dos inúmeros laboratórios existentes e das especi-
fi cidades de cada um deles, do grande fl uxo transitório de usuários 
(servidores técnicos administrativos, discentes e docentes) e da 
grande manipulação de drogas nesses laboratórios, justifi cam-se 
estudos da identifi cação dos pictogramas com o objetivo de avaliar, 
analisar e apontar diretrizes no sentido de prevenir o uso e manipu-
lação dessas drogas.

No convívio do dia a dia, percebe-se que há falta de esclareci-
mento com relação às informações de advertências dos produtos e 
equipamentos perigosos e utilizados nos laboratórios.  Isso pode acar-
retar, de imediato ou a longo prazo, riscos e danos à saúde do usuário.

De acordo com Green (1979), os símbolos gráfi cos são imagens 
que são utilizadas para representar um objeto, uma função ou um 
sistema. São instrumentos de comunicação não verbal. Essas formas 
de comunicação baseiam-se em mensagens decodifi cáveis pela ca-
pacidade sensorial. 

O uso de pictogramas para transmitir mensagens de advertências 
tem como principal propósito comunicar de forma efetiva informa-
ções sobre riscos potenciais e reduzir/evitar comportamentos que 
venham a comprometer a segurança do indivíduo ou da comunidade 
(Wogalter; Dejoy & Laughery, 1999).

O emprego e a compreensão dos pictogramas encontrados nas 
embalagens das drogas utilizadas nos laboratórios têm como objetivo 
principal informar os riscos que podem causar.

Um importante aspecto na avaliação de compreensão dos picto-
gramas é o seu efeito de como são tomados os devidos cuidados na 
hora da manipulação. A má compreensão dos pictogramas poderá 
causar riscos à saúde de seus usuários.

Segundo Formiga (2000), o objetivo do método é a análise das 
variações de repertórios de símbolos gráfi cos de acordo com a cultura, 
nível social ou intelectual dos participantes, permitindo estimar quais 
elementos gráfi cos são usados com maior frequência para exprimir 
cada conceito.

No sistema de informação visual, os pictogramas têm a função de 
compreensão, e não de interpretação, pois a interpretação passa pela 
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subjetividade do indivíduo; portanto, é passível de divergências. A 
leitura de qualquer manifestação gráfi ca é baseada na percepção de 
uma experiência sensorial e pessoal (Marangoni, 2003).

Os pictogramas são fundamentais para uma comunicação que 
demande velocidade e precisão de entendimento e, às vezes, um 
mesmo pictograma poderá ser interpretado de várias formas, sendo 
uma unifi cação de linguagens para várias culturas, sem gerar dúvidas 
quanto à sua compreensão.

De acordo com Frisoni et al. (2003), os símbolos gráfi cos são 
estímulos percebidos pelos olhos e levados à mente, que reage a 
eles, os reconhece e lhes dá o sentido. Segundo estudiosos, o ato de 
ler envolve dois processos: o processo sensorial ou fi siológico e o 
processo psicológico ou mental.

Objetivos

Os objetivos da pesquisa foram determinar o grau de conheci-
mento da comunidade técnica e acadêmica em pictogramas impressos 
comumente nos produtos utilizados em laboratórios da Unesp/
Jaboticabal por meio de questionários interpretativos apresentados, 
e elaborar suportes para a criação de cartazes que tenham por fun-
damento a compreensão dos diversos pictogramas encontrados nos 
rótulos das drogas utilizadas nos laboratórios.

Materiais e métodos

Durante o levantamento sobre os pictogramas nos laboratórios 
da Unesp/Jaboticabal, pode-se observar que há certa preocupação 
de alguns laboratórios em acrescentar mais informações sobre a se-
gurança de seus produtos em forma de pictogramas, como se pode 
observar na fi gura 3.

Trata-se de uma pesquisa experimental desenvolvida por meio 
de entrevista em forma de questionário, para todos os usuários do la-
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boratório. Foram utilizados vários tipos de pictogramas encontrados 
nos rótulos de drogas utilizadas nos diversos laboratórios do campus 
da Unesp de Jaboticabal. A pesquisa teve como objetivo fazer um 
levantamento da importância da informação por meio de símbolos 
gráfi cos (pictogramas) e analisar seu grau de compreensibilidade.

Pretendeu-se, na primeira parte do questionário, obter informa-
ções pessoais e a compreensão visual dos pictogramas. Por meio dessa 
avaliação, fi zemos um levantamento junto à comunidade, verifi cando 
sua compreensão quanto aos pictogramas rotulados nas embalagens 
de substâncias utilizadas nos postos de trabalho.

O objetivo do presente questionário foi avaliar se existe ou não a 
compreensibilidade na identifi cação dos pictogramas de prevenção 
na manipulação de drogas utilizadas nos laboratórios mencionados 
anteriormente. 

Foi aplicado um teste em forma de questionário contendo ques-
tões abertas, fechadas e questões para determinar o sexo, faixa etária e 
escolaridade. O público-alvo da pesquisa foi composto por auxiliares 

Figura 3. Tipos de pictogramas.
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e técnicos de laboratório, servidores responsáveis pela limpeza dos 
laboratórios e alunos da graduação e pós-graduação. 

Por meio da aplicação desse questionário, foi possível colher 
dados para análises estatísticas. Foram classifi cadas algumas priori-
dades para a pesquisa de campo, mantendo a seguinte ordem:

 1. Defi nição do problema.
 2. Determinação dos objetivos.
 3. Tipo de pesquisa.
 4. Método de pesquisa.
 5. Método de coleta de dados.
 6. Formulário para a coleta de dados.
 7. Técnica amostral.
 8. Trabalho de campo.
 9. Tabulação e análise de dados.
10. Análise geral.

Tais etapas foram baseadas em Sâmara & Barros (1997).

Finalidades dos testes

Os testes realizados não somente identifi caram alertas de difícil 
compreensão, mas também aqueles cujo signifi cado pode ser com-
preendido erroneamente. Dependendo da interpretação (confusão 
crítica), pode haver problemas mais sérios, causando mais riscos à 
saúde do que a simples falha de compreensão.

A percepção do perigo também influencia no processamento 
do alerta no estágio das crenças e atitudes. Quando possuímos um 
contato maior com certos produtos, acabamos nos familiarizando e 
tendendo a reconhecê-los como menos perigosos. Pessoas que não 
identifi cam um produto como perigoso são menos propensas a notar 
ou ler um alerta associado (Wogalter et al., 1993). Mesmo que essas 
pessoas tenham um conhecimento sobre o significado de alguns 
pictogramas, elas podem não confi ar neles, acreditando que o risco 
de dano seja pequeno.
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Figura 4. Pictogramas mais frequentes encontrados nos rótulos das drogas em laboratório 
da Unesp/Jaboticabal.

Público entrevistado

O questionário foi aplicado a 150 indivíduos divididos em dois 
grupos: funcionários e alunos. Os funcionários entrevistados são 
contratados pelo campus e passam em média oito horas diárias no 
laboratório, enquanto os alunos têm uma jornada de trabalho menor 
durante o desenvolvimento de suas pesquisas.

Dos sessenta questionários entregues aos funcionários, somente 
45 foram devolvidos e respondidos. Os funcionários são todos efeti-
vos e estão trabalhando há vários anos no mesmo laboratório. Quanto 
aos alunos, possuem um período menor na universidade, principal-
mente nos laboratórios, período em que estão desenvolvendo suas 
pesquisas na graduação ou na pós-graduação.

O nível de escolaridade do grupo dos funcionários vai do Ensi-
no Médio até o doutorado. Para responder às dezessete perguntas, 
demoraram, em média, vinte minutos. Os alunos (graduação ou 
pós-graduação), em número maior, demoraram em torno de vinte 
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minutos. Os entrevistados eram de ambos os sexos, com idades su-
periores a 18 anos. Os funcionários entrevistados residem em Jaboti-
cabal, enquanto os alunos, quase na totalidade, são de outras cidades. 
A pesquisa foi realizada no período de janeiro e fevereiro de 2005.

Por meio da aplicação desse questionário, foi possível colher 
dados para a análise fi nal. A tabulação foi feita, bem como a pa-
dronização e a codifi cação das respostas. Isso se fez necessário para 
ordenar e dispor os resultados numéricos para que a leitura fosse 
facilitada. Foram utilizadas as planilhas de cálculo Excel 2000, que 
permitiram o cruzamento das informações com rapidez e precisão. 
No método utilizado para cada questão estudada, foram consideradas 
duas possíveis respostas, com valores iguais a um (correta) e zero 
(incorreta). Esses valores foram submetidos ao procedimento de 
ajuste de modelos de regressão linear logística para dados de respostas 
binárias, pelo método de máxima verossimilhança, utilizando o Proc 
Logistic do SAS (SAS, 1998).

Resultados e discussão

Não houve diferenças signifi cativas entre sexo e grupo para to-
das as questões, exceto o efeito signifi cativo de grupo sobre q1d 
(P=0,0162) e q7 (P=0,0004) e de sexo sobre q1d (P=0,0462), q31c 
e q31d (0,0465).

A proposta deste capítulo foi verifi car a identifi cação dos picto-
gramas contidos nos sistemas de informação. Foram analisados os 
sinais que servem para transmitir as informações aos usuários. Os 
benefícios de usar sinais incluem não só as características de suprir 
qualquer idioma, mas também o fato de que eles podem expressar 
uma mensagem em uma forma compacta, são mais notáveis em 
qualquer ambiente que uma mensagem escrita, passam a ter mais 
impacto sobre as palavras e, de acordo com alguma evidência, podem 
ser entendidos mais depressa que mensagens a serem lidas. 

Devido ao desconhecimento desses signos (pictogramas) por 
parte dos entrevistados (alunos e técnicos) e à falta de importância 
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dada a eles, é possível constatar resultados surpreendentes referentes 
a alguns pictogramas estudados.

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, esta-
tisticamente não se obtiveram diferenças signifi cativas entre grupos 
(alunos e técnicos) com relação aos pictogramas. Observou-se que 
alguns pictogramas obtiveram resultados abaixo do esperado. Para 
a devida análise, os pictogramas do sistema de informação visual 
pictórico, os percentuais de acertos das questões foram variáveis, 
como se pode observar na fi gura 7. Os resultados que obtiveram 
um percentual acima de 66% foram considerados satisfatórios, os 
que obtiveram percentuais até 50% puderam ser aceitos. Abaixo 
desse índice, foram considerados problemáticos, com difícil grau 
de interpretação e compreensão, segundo Foster (2001), que defi niu 
os níveis de compreensão em sete categorias de aceitabilidade. Na 
categoria 1 (acima de 80%), o nível de compreensão foi bem atingido; 
na categoria 2 (entre 66% a 80%), o nível de compreensão correta foi 
muito provável; na categoria 3 (entre 50% a 65%), a compreensão 
correta do símbolo é provável; e abaixo dos 50% foram classifi cados 
as categorias 4, 5, 6 e 7, que enquadram as respostas que não con-
dizem com o signifi cado expressivo, inclusive respostas em branco, 
enquadradas na categoria 7.

Mas, de acordo com Formiga (2002), o fator de 66% foi defi nido 
como valor mínimo de aceitação por meio de norma de entendi-
mento utilizado pelo ISO 9186-2001 para testar símbolos gráfi cos 
para a informação pública. Estabeleceu um parâmetro paralelo de 
aceitação por não encontrar referências específi cas quanto ao uso de 
pictogramas em laboratórios. Entende-se que tal fator poderia ser 
aplicado, pois os pictogramas encontrados nos rótulos dos produtos 
de laboratórios podem ser considerados como símbolos de informa-
ção não de localidades públicas, mas de produtos manipulados por 
alunos e técnicos, estabelecendo, assim, uma correlação com índices 
para testar símbolos gráfi cos como informação.

Durante a realização do presente trabalho, alguns comentários 
dos entrevistados sobre o questionário e sua fi nalidade foram co-
mentados. Após ter um conhecimento do modelo do questionário 
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surgiram questionamentos sobre alguns pictogramas. Um dos en-
trevistados questionou se não faltava alguma letra no pictograma 
que interpretava o conceito de nocivo, pois às vezes aparecia acom-
panhado da letra i (irritante) ou n (nocivo), e pode-se constatar que 
o pictograma tinha dupla interpretação.

A maioria dos entrevistados, após responder ao questionário, 
solicitava esclarecimentos quanto aos pictogramas que não havia 
compreendido ou ao qual não havia respondido, atestando, assim, 
interesse pelo assunto. Referente ao perfi l dos profi ssionais entrevis-
tados, em um total de 135 (alunos e técnicos) e com relação ao gênero, 
obteve-se um total de 48% do gênero masculino e 52% no gênero 
feminino. A análise estatística mostrou que não houve diferença 
signifi cativa entre os gêneros. Com relação à faixa etária, pode-se 
observar que entre os alunos, 74% pertenciam à faixa etária de vinte 
a trinta anos. Entre os técnicos, 66% estão acima dos quarenta anos.

Tratando-se do nível de escolaridade, do Pi (primário incompleto) 
até o Mc/D (mestrado completo/doutorado), pode-se observar o 
seguinte: foi constatado um aluno do Efc/emi (Ensino Fundamental 
completo/Ensino Médio incompleto), aluno do Colégio Técnico 
Agrícola que estava estagiando em um dos laboratórios. Pode-se 
observar que os alunos com Sc/mi (superior completo/mestrado 
incompleto) e Mc/d (mestrado completo/doutorado) apresentavam 
percentagem de 81% dos entrevistados. Entre os técnicos, pode-se 
observar que apenas 2% não possuíam o Efc/ (Ensino Fundamental 
completo), 46% possuíam Emc/si (Ensino Médio completo/supe-
rior incompleto), 38% tinham Sc/mi (superior completo/ mestrado 
incompleto), e apenas 7% dos técnicos eram mestres e estavam cur-
sando doutorado.

Entre os alunos, verifi cou-se que 21% possuíam defi ciência visual; 
entre os técnicos, 51% dos entrevistados possuía certa defi ciência 
visual, devido à sua faixa etária (66% acima dos quarenta anos).

Com relação ao conhecimento sobre pictogramas, referindo-se à 
questão sobre explosivos, observou-se que a percentagem de acertos 
entre os entrevistados (alunos e técnicos) foi aceitável, com o percen-
tual de 74%, mostrando que se trata de um pictograma bem elaborado 
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e de fácil compreensão. Mas quanto ao pictograma comburente, fi cou 
muito abaixo do esperado, apenas 2% de respostas corretas, 27% de 
incorretas e 71% não respondidas, sendo o percentual de acerto muito 
baixo, indicando inclusive que esse pictograma deveria passar por 
um novo estudo ou até mesmo um novo design.   

Quanto ao pictograma infl amável, o percentual de acertos entre 
os entrevistados (alunos e técnicos) foi de 84%, mostrando um bom 
nível de compreensão entre os entrevistados. Também foi observado 
que o pictograma venenoso teve 69%, e corrosivo teve 66% de respostas 
corretas entre os entrevistados, sendo um percentual considerado 
aceitável para o nível de compreensão, e estatisticamente não houve 
diferença signifi cativa, mostrando uma homogeneidade entre os 
grupos.

Já no pictograma nocivo, o percentual de acertos entre os entrevis-
tados foi de 23%, 28% de incorretas e 49% em branco, e no pictograma 
fogo quando molhado, verifi cou-se apenas 3% de respostas corretas, e 
o percentual em branco foi de aproximadamente 50%. Esses picto-
gramas deveriam ser rediscutidos, pois sua interpretação está muito 
abaixo do índice de aceitação.

Com o pictograma radioativo, observou-se uma percentagem 
média de 87% de acerto. Comparando os grupos, o percentual de 
respostas corretas foi, entre os alunos, 94%, e os técnicos com 74%. 
Pôde-se verifi car, nesse caso, que o percentual de 87% se deu pelo 
fato de que logo abaixo do pictograma que representa radiação está 
escrita a palavra radioativo. Devido a esse fato, o percentual de res-
postas positivas foi acima do esperado. Na verdade, da forma como 
esse “pictograma” se apresenta, o percentual de acertos deveria ser 
de 100%, atestando a falta de observação dos usuários.

Com a preocupação da conservação e proteção ao meio ambiente, 
teve-se o cuidado de pesquisar o pictograma poluente ao meio am-
biente, sendo que o percentual de acertos entre os grupos foi de 54%, 
índice aceitável em nível de compreensão.

Com relação à interpretação do pictograma que continha desenho 
e números que representam categoria, classe e subclasse, apenas 4% 
acertaram o signifi cado do desenho, e 77% deixaram em branco, 
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mas quanto à compreensão dos números que havia na parte inferior, 
apenas 2% de respostas foram corretas, e 86% deixaram em branco 
quanto ao signifi cado da classe, e para subclasse apenas 5% acertaram, 
e 86% deixaram em branco.

Nas fi guras 5 e 6, apresentam-se os resultados obtidos de repostas 
corretas, incorretas e em branco dos pictogramas estudados.

Figura 5. Resultados obtidos e percentuais entre alunos e técnicos.

Figura 6. Resultados obtidos e percentuais entre alunos e técnicos.
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A fi gura 7 representa de maneira resumida o nível de compreen-
são dos pictogramas pelos entrevistados em comparação ao nível de 
66% de Formiga (2002). 

Figura 7. Representação gráfi ca dos resultados de compreensão dos testes de interpre-
tação dos pictogramas pelos dois grupos em relação ao nível de aceitação proposto por 
Formiga (2002).

Conclusão

De acordo com os resultados apresentados no presente capítulo, 
pode-se concluir que

•  as categorias (alunos e técnicos) envolvidas não apresentaram 
diferenças signifi cativas quanto à compreensão das questões; 

•  com relação aos pictogramas explosivo, infl amável, venenoso, 
corrosivo e radioativo, houve uma boa compreensão entre os 
entrevistados (alunos e técnicos); 

•  com relação aos pictogramas comburente, nocivo, fogo quando 
molhado e poluente ao meio ambiente, houve baixa porcentagem 
de interpretação; 
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•  com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que há falta 
de informação das classes pesquisadas; 

•  apesar de os pictogramas estarem visíveis nos rótulos das drogas 
utilizadas nos laboratórios, poucos usuários tinham conheci-
mento do seu signifi cado real; 

•  havia defi ciência visual de informações pictográfi cas nos am-
bientes de trabalhos.

Sugestão/proposta

O presente capítulo constatou a necessidade de se elaborarem 
cartazes informativos com os principais pictogramas encontrados nos 
rótulos das drogas encontradas nos diversos laboratórios do campus 
da Unesp de Jaboticabal. Esses cartazes seriam elaborados de acordo 
com a necessidade de os usuários terem maior contato e compreensão 
dos principais pictogramas informativos em seu ambiente de trabalho. 

Ainda no início dos anos letivos, deveriam ser proferidas pa-
lestras ou seminários levando ao conhecimento dos novos alunos a 
importância de como interpretar símbolos gráfi cos e pictogramas 
(desenhos) encontrados nos rótulos das diversas drogas utilizadas 
nos laboratórios. 

Periodicamente, deveria ser elaborado um programa de educação 
continuada como forma de aprimoramento com relação à interpreta-
ção de pictogramas e medidas cabíveis a serem adotadas. 

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) deveria ser 
obrigatório em todos os laboratórios, conscientizando as pessoas da 
importância desses equipamentos para sua segurança, evitando-se ris-
cos à saúde e ao meio ambiente. Haveria, assim, um desenvolvimento 
das tarefas laboratoriais sem comprometimento e riscos aos usuários.
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