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RESUMO 

 
A docência é uma profissão com alta demanda de trabalho e um ritmo intenso. 
A literatura indica que esses profissionais são propícios a desenvolver agravos 
osteomusculares, estresse e alterações vocais, dada a natureza das atividades 
que desenvolvem diariamente. As características ergonômicas do ambiente de 
sala de aula podem contribuir significativamente para o surgimento desses 
agravos e por isso, a realização de estudos interdisciplinares que avaliem de 
forma abrangente as características laborais da atuação docente são 
importantes. O objetivo principal deste estudo foi verificar se existem relações 
entre os agravos osteomusculares, qualidade de vida em voz e estresse em 
professores de Escolas de Referência em Ensino Médio da cidade de 
Petrolina/PE. Além disso, buscou averiguar a percepção dos professores 
acerca de sua atividade laboral e saúde, e a possível interferência de variáveis 
sociodemográficas na qualidade de vida em voz, estresse e agravos 
osteomusculares. Por fim, buscou-se avaliar as condições ergonômicas do 
ambiente de salas de aula nas quais os professores trabalham e compará-las 
com as normas técnicas relacionadas. Essa pesquisa foi desenvolvida em 
todas as escolas de educação integral e semi-integral da cidade de 
Petrolina/PE (n=5), nas quais se constituiu uma amostra composta por 70 
professores. A partir dessa amostra, foram selecionados 18 professores para 
participarem de uma entrevista, durante a qual se buscou aprofundar sua 
percepção a respeito de sua saúde e perspectivas profissionais. Como 
instrumentos foram utilizados o Protocolo de Qualidade de Vida em Voz (QVV), 
o Inventário de estresse de LIPP, o Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares (QNSO), um Questionário Sociodemográfico e um roteiro de 
entrevista semiestruturado. A análise ergonômica ocorreu em três salas de 
cada escola, nos turnos da manhã e tarde, por meio do uso dos seguintes 
instrumentos: decibelímetro, dosímetro, luxímetro e medidor de estresse 
térmico. Os resultados indicaram que os professores percebem sua qualidade 
de vida em voz como sendo boa, porém, ao mesmo tempo afirmaram sentir 
alterações vocais. De forma semelhante, o QNSO indicou ausência de queixas 
relacionadas a agravos osteomusculares na maioria dos participantes, porém 
os professores entrevistados afirmaram sentir vários sintomas e queixas 
relacionadas. Também foi percebida frequência muito baixa de sinais e 
sintomas de estresse, os quais indicaram presença da fase de resistência, 
física ou psicológica. Por outro lado, a análise ergonômica indicou um alto nível 
de ruído e um baixo nível de iluminação nas salas de aula, estando em 
desacordo com as normas técnicas. Já a temperatura, mostrou-se adequada 
para o ambiente de sala de aula. Esses resultados podem indicar que as 
políticas públicas das escolas de referência parecem ser efetivas, contribuindo 
para um baixo agravo à saúde dos professores, quando se compara com os 
estudos com professores de escolas regulares. Foi percebido, também, que a 
grande maioria das salas de aula das escolas de referência de Petrolina possui 
ar-condicionado, o que contribui para que os níveis de temperatura estejam 
adequados, fator positivo para um ambiente de ensino-aprendizagem. 
  
Palavras-chave: Professores; Agravos à saúde; Escolas de Referência; 
Ergonomia. 
 



 

ABSTRACT 
 

 

Teaching is a very demanding profession which requires an intense pace. The 
literature indicates that these professionals are prone to develop 
musculoskeletal disorders, stress and vocal disorders, given the nature of the 
activities they perform daily. The ergonomic characteristics of the classroom 
environment can contribute significantly to the onset of injuries, and therefore 
the carrying out of interdisciplinary studies that comprehensively evaluate the 
labor characteristics of the teaching activity are important. The main purpose of 
this study was to verify if there are relations between musculoskeletal disorders, 
quality of life in voice and stress in teachers of reference High Schools in the 
city of Petrolina/PE. In addition, it sought to ascertain teachers' perceptions 
about their work and health, and possible interference of sociodemographic 
variables in the quality of life in voice, stress and musculoskeletal disorders. 
Finally, it aimed to observe the ergonomic conditions of the classroom 
environment in which teachers work and compare them to the related technical 
standards. This research was developed in all schools of integral and semi-
integral education of the city of Petrolina/PE (n = 5), in which a sample 
composed by 70 teachers was constituted. From this sample, 18 teachers were 
selected to participate in an interview, during which it was sought to deepen the 
perception of these participants regarding their health and professional 
perspectives. The Protocol of Quality of Life in Voice (QVV), the LIPP Stress 
Inventory, The Nordic Osteomuscular Symptoms Questionnaire (QNSO), a 
Sociodemographic Questionnaire and a semi-structured interview script were 
used as instruments. The Ergonomic analysis occurred in three different rooms 
of each school, in the morning and afternoon shifts, through the use of the 
following instruments: decibel meter, dosimeter, luximeter and thermal stress 
meter. The results indicated that the teachers perceive their quality of life in 
voice as being good, but at the same time they affirmed to feel vocal alterations. 
Similarly, the QNSO indicated absence of complaints related to musculoskeletal 
disorders in the majority of participants, but the teachers interviewed stated that 
they feel several related symptoms and complaints. Very low frequency of signs 
and symptoms of stress were also observed, which indicated the presence of 
the resistance phase, physical or psychological. On the other hand, the 
ergonomic analysis indicated a high level of noise and a low level of illumination 
in the classrooms, being in disagreement with the technical standards. Aside 
from this, the temperature proved to be adequate for the classroom 
environment. These results may indicate that the public policies of reference 
schools seem to be effective, contributing to a low impairment of teachers’ 
health when compared to studies with regular schools teachers. It was also 
noticed thet the great majority of the classrooms of the Petrolina reference 
schools have air conditioning, which contributes to the adequate temperature 
levels, a positive factor for a teachers-learning environment. 
 
Keywords: Teachers; Health problems; reference schools; Ergonomics. 
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 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, em meados dos anos 90, também surgem modificações no 

campo educacional, no sentido de proporcionar um maior atendimento da 

educação, universalização do ensino fundamental, maior ampliação ao ensino 

médio, e o atendimento prioritário à educação básica. Em função disso, as 

escolas passaram a demandar aumento da oferta de vagas, seja em maiores 

quantidades de turmas ou uma maior quantidade de alunos por cada sala de 

aula (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). A esse respeito é importante frisar, que é 

necessário não apenas aumentar o acesso à escola, mas também proporcionar 

uma educação com qualidade e condições adequadas de trabalho para os 

professores e demais funcionários das instituições educacionais. 

O modelo de educação no Brasil é constituído sem a devida 

preocupação com a formação e valorização do professor, apesar dos 

professores representarem uma das categorias profissionais de maior 

relevância para sociedade. É importante considerar que profissionais com 

condições de trabalho e formação adequada, assim como, bem remunerados, 

terão maiores possibilidade de desenvolver o trabalho (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2016).  

A respeito da valorização do professor, a Lei de Diretrizes de Bases (Nº 

9.304/96) em seu artigo 67, assegura a valorização do docente, 

proporcionando, dentre outras coisas, o aperfeiçoamento profissional, 

progressão funcional, período incluso na carga horária destinado ao estudo, 

planejamento e avaliação, e condições de trabalho adequadas (BRASIL, 1996). 

Porém, isso não é realidade para todos os docentes brasileiros, o que faz com 

que o professor tenha que lutar constantemente por seus direitos, de forma que 

consiga exercer sua profissão de forma digna.  

Apesar de o salário não ser o único aspecto envolvido no 

desenvolvimento de um trabalho com qualidade, a remuneração é considerada 

um fator importante para tal. A esse respeito, Oliveira e Pereira (2016) 

destacaram que ele vem sofrendo reajuste, sendo em 2008 o valor inicial de R$ 

950,00, aprovada pela lei nº 11.738/08, passando para R$ 1.697,00 no ano de 

2014, e R$ 1.917,78 em 2015. Outro fato, é que o piso salarial foi definido para 

uma jornada de 40 horas, porém, muitos professores não trabalham com essa 
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carga horária em apenas uma escola, o que poderá fazer com que o 

profissional não possua a remuneração de acordo com o piso salarial.  

Devido às características da profissão docente, por exemplo, pouco 

tempo destinado ao descanso, elevada carga horária e uso constante da voz, 

geram-se prejuízos à saúde desses profissionais, sendo alguns agravos 

ocorrentes, como o estresse, problemas na qualidade vocal e problemas 

osteomusculares.  

A esse respeito, uma pesquisa realizada em várias cidades nos estados 

do Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e 

Santa Catarina no ano de 2010 constatou que 28% dos professores foram 

afastados do trabalho por motivos de doença. Dentre as causas mais 

frequentemente observadas, estavam os problemas de voz (9%), doenças 

osteomusculares (13%) e estresse (13%). O tempo de afastamento com maior 

ocorrência foi aquele com duração de mais de um mês, sendo que 12% dos 

profissionais precisaram de readaptação de função (OLIVEIRA; VIEIRA, 2010). 

Com relação aos problemas vocais, como o professor utiliza a fala 

profissionalmente, demandando seu uso constante e também com intensidade 

alta, é comum o aparecimento de sintomas vocais. Dentre eles estão, 

rouquidão, tosse e cansaço ao falar. De acordo com Fabrício, Kasama e 

Martinez (2010) muitos profissionais não realizam tratamentos adequados para 

combaterem esses sintomas, comprometendo sua saúde vocal. Devido 

também às características da profissão, como ficar muito tempo em pé, 

correção de atividades e avaliação, problemas osteomusculares também são 

recorrentes, e ainda, de acordo com Mango et al. (2012) e Darwish e Al-Zuhair 

(2013), a parte mais afetada seria a superior do corpo.  

A profissão dos professores é tida como uma das mais estressantes na 

atualidade e os fatores envolvidos a isso estariam relacionados à própria 

dinâmica da profissão, aos conflitos com os alunos, e também às condições 

precárias do ambiente de trabalho (MELEIRO, 2012). Não é raro o professor 

destinar seu tempo de lazer e descanso para a realização de atividades 

laborais, como também, é comum professores possuírem vários vínculos 

empregatícios, o que faz com que tenha que trabalhar com uma carga horária 

elevada para ter um salário melhor.  
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As escolas de educação integral trazem na sua dinâmica propostas que 

podem modificar alguns déficits na rotina dos professores de escolas regulares, 

como a necessidade de ter vários vínculos empregatícios. Os docentes das 

escolas de referência trabalham uma jornada de 40 ou 32 horas semanais, nas 

escolas integrais e semi-integrais, respectivamente, o que faz com que eles 

passem os turnos matutino e vespertino na escola, dificultando o acúmulo de 

diversos vínculos empregatícios. No caso de professores de escolas semi-

integrais eles obtém folgas durante os turnos em alguns dias. Outro ponto 

relevante é o fato de que eles recebem gratificação específica no salário para 

trabalharem nessas escolas, fazendo com que tenham salários maiores do que 

os professores de escolas regulares que trabalham a mesma carga horária. Na 

proposta dessas escolas também estão inclusas modificações na infraestrutura 

física, o que é um diferencial em comparação a muitas outras escolas da rede 

pública.  

Sobre as condições precárias das escolas, fator que pode interferir 

também na qualidade de trabalho e saúde dos professores, e extrapolando as 

questões relativas aos professores, as questões ergonômicas de sala de aula 

também pode influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é 

importante considerar o processo ergonômico do ambiente de trabalho, 

levando em conta aspectos como os níveis adequados de ruídos, iluminação e 

temperatura, para propiciar condições salubres de trabalho para os 

profissionais e buscar uma educação de qualidade para os alunos.  

Este estudo parte de uma visão interdisciplinar, buscando entender o 

fenômeno dos agravos à saúde (vocal, estresse e osteomusculares) nos 

professores, envolvendo as ciências da saúde e a engenharia. É importante 

considerar que em um ambiente escolar, os professores se deparam com 

diversas situações que podem interferir na sua saúde, como por exemplo, as 

condições físicas de sala de aula, a rotina de trabalho, e o seu modo de 

enfrentamento diante da problemática, por isso um trabalho interdisciplinar se 

torna relevante. Além disso, utilizar diferentes métodos, como por exemplo, 

escalas, entrevistas e medidas ergonômicas, como na presente pesquisa, 

também é importante, pois consegue entender as diferentes facetas do 

fenômeno estudado.  
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Partindo desses pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo 

principal investigar se existem relações entre os agravos osteomusculares, 

qualidade de vida em voz e estresse nos professores de escolas de referência 

em ensino médio da cidade de Petrolina-PE. Além disso, buscou-se analisar a 

relação das variáveis dos distúrbios osteomusculares, qualidade de vida em 

voz e estresse com aspectos sociodemográficos e laborais desses professores. 

Por fim, objetivamos averiguar as condições ergonômicas das salas de aulas 

das escolas em que os professores trabalham.  

Com a finalidade de cumprir com os objetivos propostos, esse estudo é 

estruturado em oito capítulos, incluindo a introdução, que se configura como o 

primeiro. No segundo capítulo foi realizada a revisão de literatura dos temas 

qualidade de vida em voz, estresse e distúrbios osteomusculares, buscando 

expor questões conceituais e resultados de estudos empíricos sobre os temas. 

O terceiro capítulo é composto pela revisão de literatura sobre ergonomia, 

aprofundando na apresentação e discussão de aspectos lumínicos, acústicos e 

térmicos, assim como estudos científicos realizados em ambiente de sala de 

aula. O quarto capítulo destina-se à breve revisão de literatura sobre Educação 

Integral, expondo como ela surgiu no Brasil e mais detalhadamente, como é o 

desenvolvimento das escolas de referência em ensino médio. O quinto capítulo 

expõe os objetivos da pesquisa. No sexto é apresentado o método, e por fim, o 

sétimo, oitavo e nono destinam-se aos resultados, discussão e considerações 

finais, respectivamente.  
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2. AGRAVOS NA SAÚDE 
 
2.1- QUALIDADE DE VIDA EM VOZ 

 Cella (1994) define qualidade de vida como um conceito 

multidimensional e subjetivo. O aspecto multidimensional inclui elementos do 

bem-estar social, psíquico e físico. Subjetivamente, concebe a avaliação a 

partir da visão do indivíduo sobre seu estado de saúde. Segundo a definição da 

Organização Mundial de Saúde (1997), pode-se considerar que qualidade de 

vida apresenta uma definição ampla, abrangendo aspectos do indivíduo como 

um todo e de sua relação com o ambiente.  

No que tange à qualidade vocal, esta envolve as características da voz e 

está relacionada à impressão que ela transmite, considerando as dimensões 

físicas, psicológicas e socioeducativas. O primeiro aspecto contempla atributos 

fisiológicos e anatômicos do indivíduo, enquanto que a dimensão psicológica 

leva em conta a personalidade desse sujeito e o seu estado emocional no 

momento da fala. Já a dimensão socioeducativa, atenta para os fatores que 

são transmitidos culturalmente, como por exemplo o sotaque, as gírias e 

expressões específicas de um determinado grupo. Na análise da qualidade 

vocal é importante também identificar os sinais não-verbais relacionados à voz, 

como pigarro constante, tremor à respiração, dentre outros, os quais 

influenciam na comunicação oral (BEHLAU et al., 2001).  

Portanto, por qualidade de vida relacionada à voz compreende-se a 

percepção do sujeito acerca da saúde vocal e suas alterações (FABRÍCIO; 

KASAMA; MARTINEZ, 2009), sendo importante analisar o indivíduo e qual o 

seu entendimento sobre sua própria saúde, para que seja possível desenvolver 

intervenções adequadas para esses sujeitos.  

Voz pode ser definida como “o som produzido pela passagem do ar 

pelas pregas vocais e modificado nas cavidades de ressonância e estruturas 

articulatórias” (CONSENSO NACIONAL SOBRE VOZ PROFISSIONAL, 2004, 

p. 20), podendo ser emitida por diferentes tipos vocais. Segundo Behlau et al. 

(2001), esses tipos de vozes, como por exemplo voz rouca, áspera, soprosa, 

comprimida, dentre outras, estão relacionados com fatores intrínsecos (fatores 

de saúde, hereditários e psicológicos) e extrínsecos (ligados ao ambiente, 

fatores socioculturais e econômicos, e também, o modismo). Para esses 
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autores, a alteração vocal mais comum é a voz rouca sendo esta “uma 

qualidade vocal do tipo ruidosa, que contrasta com a suavidade e a sensação 

de harmonia da voz normal e indica irregularidade de vibração das pregas 

vocais” (pág. 93).  

 A voz se modifica de acordo com o desenvolvimento físico, psicológico e 

social do indivíduo, ocorrendo alterações no decorrer das fases de 

desenvolvimento. Antes do primeiro ano a articulação dos sons é atribuída à 

fonação e o ambiente no qual ela está inserida será responsável por promover 

a aquisição de um código linguístico específico. Durante a adolescência, por 

volta dos 12 a 15 anos de idade, a voz se modifica, sendo esta mudança mais 

acentuada nos meninos. Isso ocorre por causa do crescimento da laringe, 

durante o qual as pregas vocais das meninas alongam-se, aproximadamente, 4 

mm, enquanto que nos meninos esse crescimento pode chegar até 1 cm. 

Durante esse processo, a voz passa a ser instável e rouca, tendendo aos sons 

graves, que só vão se tornar mais estáveis na metade da adolescência 

(BEHLAU, AZEVEDO, PONTES, 2001). 

Com o término da mudança vocal do período da adolescência, surge a 

estabilidade vocal da fase adulta, sendo que a frequência média, no idioma do 

português brasileiro, é de 113 Hz para homens adultos de 18 a 45 anos e, 204 

Hz para mulheres na mesma faixa etária. Nessa fase, também ocorre bastante 

diferenciação de acordo com o sexo do falante, exceto em casos de distúrbios 

vocais extremos (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). 

O envelhecimento da voz na fase da terceira idade ocorre paralelamente 

ao envelhecimento de outras funções corporais do indivíduo. Nessa idade, 

alterações estruturais na laringe podem ser identificadas, variando também o 

grau de impacto vocal. A presbifonia é o processo de envelhecimento vocal, 

propício da idade do indivíduo e não uma desordem vocal. O seu início, 

desenvolvimento e o grau de deterioração vocal estão relacionados à saúde, 

história de vida e fatores genéticos de cada indivíduo, além, é claro, de fatores 

sociais e ambientais (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). 

A voz humana pode apresentar limitações para transmitir a mensagem 

verbal ou algum tipo de alteração na sua qualidade, sendo que a dificuldade ou 

alteração da voz natural é denominada como disfonia, que se configura como 

uma limitação vocal, que pode se apresentar em diferentes níveis de 
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intensidade. O grau leve se caracteriza como uma disfonia eventual, resultando 

em uma mínima dificuldade na realização de atividades vocais. A voz continua 

audível no grau moderado, porém, apresenta esforços ao falar e fadigas 

eventualmente. O agravamento vocal ocorre nos graus intenso e extremo. No 

primeiro, a disfonia é constante e a voz pouco audível, fazendo com que ocorra 

um esforço na realização ou até mesmo a incapacidade de realização das 

atividades vocais. No grau extremo, a voz se torna inaudível, com ausência ou 

quase ausência de voz (CONSENSO NACIONAL SOBRE VOZ 

PROFISSIONAL, 2004). 

Outra classificação da disfonia, consiste na delimitação de três 

categorias: disfonias funcionais, organofuncionais e orgânicas, podendo ocorrer 

interrelações entre elas. As funcionais são caracterizadas como desordens do 

comportamento vocal e que podem ser classificadas em três conjuntos, de 

acordo com a causalidade da alteração, sendo elas: disfonias funcionais 

primárias, tendo o uso incorreto da voz como seu principal agente causador; 

disfonias funcionais secundárias, produzidas por inadaptações vocais; e 

disfonias funcionais, causadas por alterações psicogênicas. As disfonias 

organofuncionais têm base funcional, representando uma evolução das 

disfonias funcionais. Por último, as disfonias orgânicas não dependem 

exclusivamente do uso vocal para se desenvolverem, pois podem advir de 

alterações originadas nos órgãos de comunicação, ou em outros sistemas 

associados, como por exemplo, desordens neurológicas. (BEHLAU; AZEVEDO; 

PONTES, 2001).      

As alterações vocais podem influenciar a qualidade de vida e apresentar 

maiores consequências a depender do uso da voz. Para profissionais que não 

a utilizam frequentemente as consequências serão reduzidas, diferentemente 

do que acontece com os indivíduos que utilizam a voz profissional, como por 

exemplo, os professores. O Consenso Nacional Sobre Voz Profissional (2004) 

conceitua a voz profissional como pertencente a sujeitos que dependem da 

comunicação oral para sua atividade profissional.   

O professor tem na sua profissão uma alta demanda de trabalho, 

geralmente associada a um número elevado de disciplinas, turmas e alunos 

para ministração de aulas. De acordo com Gianinni, Latorre e Ferreira (2012), 

uma vez que esses profissionais usam a voz como um de seus principais 
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instrumentos de trabalho, o seu uso em excesso e muitas vezes, a falta de 

devidos cuidados, causam diversas alterações vocais. Professores com 

alterações vocais apresentam sintomas mais acentuados em relação ao uso da 

voz, como por exemplo, rouquidão, perda de voz, cansaço e esforço ao falar, 

quando comparados a outros profissionais que não apresentam essas 

alterações.  

 Professores com distúrbios vocais severos ficam incapacitados de 

executar suas atividades rotineiras em sala de aula, o que ocasiona o seu 

afastamento do trabalho, e pode desencadear consequências psicológicas 

negativas, pois o indivíduo perde sua identidade profissional (GIANINNI et al. 

2015). Esses distúrbios vocais podem ser ocasionados pelo estresse do 

trabalho na condição de alta exigência do professor. Pode-se considerar como 

condição de alta exigência situações nas quais se tem alta demanda e pouco 

controle, o que representa a condição de maior risco de adoecimento físico e 

psicológico (GIANINNI; LATORRE; FERREIRA, 2012). A este respeito, Oliveira 

e Vieira (2010) realizaram uma pesquisa em diferentes estados do Brasil e 

constataram que 28% dos docentes foram afastados do trabalho por motivo de 

doenças, sendo que desses, 9% dos afastamentos estavam relacionados a 

problemas vocais.  

 A piora na qualidade de vida vocal também pode estar associada às 

condições ruins do trabalho, cansaço vocal e relacionamento ruim com os 

alunos, gestores e outros professores (JARDIM; BARRETO; ASSUNÇÃO, 

2007). Uma das formas de tentar minimizar os problemas seria proporcionar 

condições ambientais favoráveis a esses trabalhadores, seguindo as normas 

de regulamentação de cada ambiente e buscar ter uma organização saudável 

na rotina laboral. 

Fabrício, Kasama e Martinez (2010) observaram uma boa qualidade 

vocal entre docentes, que se avaliaram como tendo uma boa qualidade de vida 

em relação à voz, assim como uma autoavaliação positiva, considerando sua 

voz como boa ou muito boa. Contudo, os participantes disseram que às vezes 

apresentam sintomas como rouquidão, tosse, garganta seca e que tem 

dificuldade de serem ouvidos em lugares barulhentos. Em geral, as atitudes 

frente a esses sintomas não envolvem a busca por tratamento adequado, mas 

a utilização de estratégias como, diminuir o uso da voz ou simplesmente não 
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realizar nada. Quando esses profissionais procuram algum tipo de intervenção, 

optam por tratamentos caseiros.   

Analisando o impacto da voz na qualidade de vida dos docentes, Rossi-

Barbosa, Barbosa e Caldeira (2012) averiguaram que a voz apresentou um 

baixo impacto na qualidade de vida, assim sendo, os participantes da pesquisa 

afirmaram possuir uma boa qualidade de vida em voz. Com relação à 

autoavaliação vocal, percebeu-se uma avaliação positiva, com a maioria dos 

participantes (76,6%) tendo declarado que sua voz é ‘excelente’ ou ‘boa’. 

Também foi averiguada uma relação entre o tempo de profissão e qualidade 

vocal, demonstrando que o maior tempo de docência se relacionou com um 

maior impacto na voz dos participantes. Ademais, não houve diferenças 

significativas na qualidade de vida em voz dos docentes relacionadas ao sexo, 

idade e carga horária de trabalho.  

Morais, Azevedo e Chiari (2012) também verificaram uma relação 

significativa entre qualidade de vida em voz (QVV) e a autoavaliação vocal, de 

forma que os piores índices da QVV estavam relacionados aos aspectos 

considerados negativos da autoavaliação da voz. O escore total do QVV 

indicou uma interferência intermediária da voz na qualidade de vida dos 

participantes, sendo o aspecto físico mais perceptivo do que o socioemocional. 

Com relação aos sintomas, os mais apresentados pelos participantes foram 

rouquidão, cansaço ao falar e quebras de voz.  

 Gianinni et al. (2015) realizaram um estudo de caso-controle buscando 

investigar a associação entre distúrbios vocais e perda da capacidade para o 

trabalho em professoras de escolas públicas da cidade de São Paulo/SP, 

sendo o grupo experimental composto por professores que apresentaram 

alterações vocais e grupo controle, profissionais que não apresentaram essas 

alterações. Os grupos não se distinguiram em relação aos aspectos do estilo 

de vida, sociodemográficos, organização do trabalho e as condições 

percebidas do trabalho. Foi identificada uma associação entre capacidade 

reduzida de trabalho e distúrbios vocais, de forma que no grupo controle 66,6% 

dos respondentes afirmaram que sua capacidade para o trabalho era boa ou 

excelente; em contrapartida, 67,4% do grupo experimental afirmou ser pobre 

ou moderada sua capacidade. Por fim, foi averiguado que a capacidade para o 
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trabalho independia da idade e das condições percebidas relacionadas à 

acústica de sala de aula. 

 Chen et al. (2010) pesquisaram os fatores de risco para 

desenvolvimento de problemas vocais em professores com e sem distúrbios 

vocais. De forma geral, o estudo demonstrou que o uso da voz elevada foi mais 

presente no grupo de professores com distúrbios vocais. Surpreendentemente, 

não houve associação entre distúrbios vocais e variáveis como idade, tempo de 

profissão, rendimento dos alunos e vícios. Por outro lado, esses distúrbios 

foram associados com redução dos conteúdos ministrados em sala de aula, 

redução da capacidade social, como diminuição nos atendimentos telefônicos e 

capacidade social, e mudança no trabalho.  

 Ademais, Chen et al. (2010) constataram que o grupo de professores 

com distúrbios vocais era mais propenso a apresentar maior número de 

enfermidades respiratórias, ansiedade e estresse, o que poderia ter contribuído 

para os problemas vocais. O grupo de professores com distúrbios de voz 

apresentou também maior número de sintomas vocais de rouquidão e baixa 

frequência da voz, e também, número de sintomas vocais e desgaste físico 

mais elevado que o grupo sem problemas vocais. O grupo com problemas 

vocais apresentou ainda, diferença significativa na procura por profissionais de 

saúde e de uso de medicamento, quando comparado ao grupo sem alterações 

na voz. Outro dado interessante foi que os profissionais do grupo com 

distúrbios na voz estavam mais propensos a utilizar microfone após 

desenvolver tais problemas vocais. 

 Houtte et al (2011) realizaram um estudo com professores e profissionais 

que não utilizavam a voz profissionalmente (grupo controle) na Bélgica e 

verificaram que a prevalência de queixas vocais foi significativamente maior 

entre os docentes do que nos outros profissionais. Os distúrbios vocais 

estiveram significantemente relacionados ao sexo, com as mulheres 

apresentando alterações mais frequentemente que os homens. Os sintomas 

frequentemente observados na amostra foram rouquidão, perda vocal e perda 

da amplitude da voz. Por fim, os professores com distúrbios vocais 

apresentaram maiores dias de falta ao trabalho por motivos relacionados à voz, 

em comparação ao grupo controle.  
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 Dentre os docentes com alterações vocais, apenas 49,7% procurou 

atendimento médico relacionado à voz, o que representa um percentual que 

não se diferencia significativamente daquele observado no grupo controle. Por 

outro lado, as mulheres, profissionais com maior tempo de profissão e com 

maior severidade vocal, apresentaram uma maior busca de ajuda médica. 

Como cuidados relacionados à voz, os professores relataram utilizar mais 

frequentemente a ingestão de líquidos, diminuição da intensidade vocal e evitar 

falar em ambientes com elevado ruído (HOUTTE et al., 2011). 

 Behlau et al. (2012) realizaram um estudo epidemiológico no qual 

compararam as frequências e adversidades dos distúrbios vocais em 

professores em tempo integral e não professores (profissionais de diversas 

profissões), com participantes de todos os estados brasileiros. Observaram que 

o grupo de professores manifestou mais alterações vocais em algum momento 

da vida, e atualmente demonstram uma taxa de prevalência mais elevada 

(11,6% para professores e 7,5% para não professores). Considerando os 

sintomas relacionados aos danos vocais, os professores foram mais propensos 

a apresentar maior variedade, exibindo em média 6 sintomas, enquanto que os 

não professores exibiram em média 2,3 sintomas, os quais foram atribuídos às 

suas profissões. Esses agravos ocasionaram efeitos adversos no trabalho para 

os professores, provocando índices maiores de absenteísmo por motivos 

relacionados à voz, quando comparados ao grupo de não professores. Um 

dado importante discutido pelos autores é que os sintomas físicos 

apresentados pelos docentes interferiram mais nas atividades laborais do que 

na qualidade vocal.    

 Como demonstrado anteriormente, os professores são profissionais que 

utilizam a voz profissionalmente, cujas alterações vocais têm consequências 

além da saúde também no trabalho desses indivíduos. Assim, os estudos 

anteriores demonstram que os professores se consideraram como possuindo 

uma boa qualidade de vida em voz, porém, apresentaram diversas alterações 

vocais e ausência de busca por ajuda profissional. É importante ressaltar, que 

esses estudos não apresentaram consenso da interferência das variáveis 

sociodemográficas, como por exemplo, sexo e tempo de profissão. Dessa 

forma, é importante a realização de estudos acerca do tema, para que se 

possa compreender melhor como se dá a percepção e as possíveis 
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interferências com relação a qualidade vocal desses profissionais, para que se 

possa promover ações que contribuam com a conscientização referente à 

necessidade de realização do cuidado vocal adequado. 

 

2.2 Estresse 

O termo estresse, apesar de concebido popularmente como algo ruim, é 

necessário para a vida do homem, sendo uma reação normal que faz com que 

o indivíduo se mobilize diante de situações que envolvem forte emoção ou 

perigo (MELEIRO, 2012). Selye (1936) conceitua estresse como uma reação 

inesperada do sujeito, a qual denominou de Síndrome da Adaptação Geral, que 

pode ocorrer em três fases: alerta, resistência e exaustão.  

 Lipp (2012) define o estresse emocional como sendo uma reação do 

organismo, que envolve componentes psicológicos, mentais, físicos e 

hormonais, diante de mudanças no modo de vida de uma pessoa. Essa autora 

considera que o estresse pode se manifestar ao longo de quatro fases: na fase 

do alerta ocorre produção de mais adrenalina, que ativa diversos sistemas, o 

que favorece a preservação e a sobrevivência. Por isso, o alerta pode ser 

considerado uma fase positiva do estresse. A fase de resistência se caracteriza 

pela adaptação do indivíduo ao evento estressor, fazendo com que o 

organismo volte ao seu estado normal. Porém, se novos estímulos estressores 

voltarem a se fazer presentes, outras alterações se desencadearão no 

organismo.  

A terceira fase, denominada de quase-exaustão surge quando o sujeito 

não consegue manter a homeostase interna, tal como na fase de resistência, 

iniciando o processo de adoecimento, que pode avançar para a fase mais 

grave, quando não acontece remoção do evento estressor ou introdução de 

algum tipo de estratégia de enfrentamento do estresse. A exaustão, última fase, 

ocorre quando o evento estressor permanece por um longo período de tempo, 

esgotando assim as energias de adaptação do sujeito, e acarretando o 

surgimento de doenças mais severas (LIPP, 2012). 

 O estresse ocorre à medida que um agente estressor se torna capaz de 

causar desequilíbrio e o sujeito não apresenta respostas ao evento, instalando 

danos físicos e psicológicos (SILVA et al., 2008). Vale salientar que o estresse 
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também é algo normal do indivíduo e ocorre como meio de prevenção e 

preparação para resposta a estímulos inesperados.  

 Porém, à medida que esse tipo de resposta se torna danosa para o 

sujeito, o estresse tende a evoluir para o nível patológico. Meleiro (2012) afirma 

que a “pessoa é agredida de um modo geral, e cada indivíduo tem propensão 

para adoecer de acordo com o locus de menor resistência, isto é, o órgão-alvo 

de maior fragilidade, com a própria constituição e herança genética” (pág. 13). 

Desta forma, apesar do evento estressor estar presente no indivíduo, cada um 

reage de forma diferente, a depender da sua história de vida, do contexto que 

está inserido, da sua personalidade e também de aspectos genéticos e 

biológicos, como sexo e idade. 

 Margis et al. (2003) afirmam que a reação do indivíduo diante da 

condição estressora sofre influência não apenas da severidade e frequência do 

evento, mas também, dos aspectos ambientais e genéticos envolvidos.  Silberg 

et al. (2001) afirmam que os aspectos ambientais associados ao estresse 

consistem em acontecimentos que tem a participação do indivíduo ou 

independentes, ocorrendo sem o controle do sujeito, como a morte de outrem. 

Margis et al. (2003) apresentam outra situação ambiental denominada de 

acontecimentos diários menores, que consiste em diversas situações do 

cotidiano sem grande severidade e que também podem ocasionar estresse no 

indivíduo. Esses autores afirmam que esses eventos em grande frequência são 

provocadores de efeitos físicos e psicológicos e que provocam grande 

desconforto no sujeito.  

 O indivíduo também é capaz de desenvolver estresse não apenas por 

pressões, como por exemplo, as advindas do trabalho, mas também por 

situações de monotonia, assim é importante que ocorra um equilíbrio na 

exposição a diferentes tipos de eventos. A este respeito, Martins (2007) afirma 

que: 

“...se a estrutura psíquica do indivíduo é pouco estimulada pelas 
exigências do meio (contextos onde prevalecem trabalhos repetitivos, 
pouco estimulantes e monótonos, relacionamentos interpessoais 
empobrecidos ou situações de aposentadorias precoces) surge um 
stress de monotonia. Assim, todas as pessoas apresentam um limite 
para suportar as pressões que se forem ultrapassadas resultam em 
sintomas de stress. É importante ressaltar que, os estressores não 
provocam resposta idêntica em todas as pessoas. A forma de 
percebê-los vai depender da concepção individual, do sistema de 
valores, das crenças e vulnerabilidade de cada um” (p.120). 
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 Quando o estresse ocorre de forma prejudicial interfere na qualidade de 

vida e no bem-estar do indivíduo, ocasionando efeitos no funcionamento físico, 

mental e emocional. Referindo-se ao aspecto físico, o estresse pode causar 

danos ao corpo humano, como por exemplo, azia, problemas dermatológicos, 

apatia sexual e dores osteomusculares. Em se tratando do último problema, 

este pode ocorrer devido ao fato de que o sujeito, automaticamente, quando 

estressado, tende a levantar os ombros e contrair a musculatura do corpo, 

gerando tensão muscular e postura retraída, resultando em dores na coluna, 

costas, pernas e pescoço (LIPP, 2012). 

 O estresse também desencadeia efeitos no funcionamento mental e 

emocional do indivíduo, ocasionando, por exemplo, dificuldade de 

concentração, cansaço e perda de memória, quando os níveis de cortisol e 

adrenalina se alteram por muito tempo. As mudanças hormonais decorrentes 

do estresse causam, também, pensamentos negativos, irritabilidade e mau 

humor. Além dos problemas psicológicos citados, outros podem ser 

desencadeados pelo estresse, como, ansiedade, insônia e depressão (LIPP, 

2012).  

 Segundo Meleiro (2012), diversos estudos da literatura apontam que 

uma das profissões mais estressantes na atualidade é a do professor. Essa 

profissão possui como características: ritmo constante de trabalho, elevada 

carga horária, pouco descanso, exigência elevada no nível de atenção e 

concentração na atividade desenvolvida. O trabalho desse profissional também 

pode ser realizado fora da sala de aula, ocorrendo em algumas ocasiões nos 

períodos de intervalos, na observação e acompanhamento dos alunos, e ainda, 

nas reuniões com os pais dos discentes, colegas e gestores. Outros fatores 

também podem ocasionar danos a esses docentes, como rebeldia dos alunos, 

precárias condições de trabalho, falta de materiais para o desenvolvimento de 

atividades extraclasse, realização de trabalho nos horários destinados ao lazer 

e descanso, dentre outras. 

Com relação ao estresse, Martins (2007) investigou professores do 

ensino fundamental da rede pública da cidade de João Pessoa/PB e constatou 

que 67,1% dos professores investigados apresentaram estresse e apenas 

32,9% não demonstrou a sintomatologia do estresse. Dentre os professores 
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que apresentaram estresse, a maioria (55,3%) estava na fase de resistência, 

enquanto que 10,5% se encontrou na fase de quase-exaustão e 1,3% na fase 

de exaustão. Nenhum professor apresentou sinais e sintomas característicos 

da fase de alerta. No que se refere aos sintomas, os professores apresentaram 

maiores índices de sintomas psicológicos (49%). 37,3% citou sintomas físicos, 

e 13,7% dos participantes relataram sentir tanto sintomas físicos quanto 

psicológicos. Não houve relação significativa entre jornada de trabalho e 

estresse, e nem entre estresse e tempo de serviço.  

 Diferentemente, Goulart Junior e Lipp (2008) ao realizar uma pesquisa 

com professores do ensino fundamental de uma cidade do interior de São 

Paulo, encontraram diferenças significativas no desenvolvimento do estresse, 

associadas ao tempo de trabalho. Mais especificamente, docentes com tempo 

de trabalho entre 10 a 14,9 anos apresentaram um maior índice de estresse, 

em relação a profissionais com menos tempo de trabalho (0 a 4,9 anos e 5 a 

9,9 anos) e maior tempo (15 a 19,9 anos e 20 anos ou mais). Quanto às fases 

do estresse, 80,8% dos participantes estavam na fase de resistência, 17,2% na 

fase de quase-exaustão e apenas 2% na exaustão. Por fim, a maioria (59,6%) 

apresentou sintomas psicológicos, 13,1% tanto sintomas físicos quanto 

psicológicos e o restante demonstrou apenas sintomas físicos.  

 Mesquita et al. (2013) observaram que 50,83% dos professores do 

ensino fundamental e médio provenientes de seis regiões da cidade de São 

Luiz do Maranhão, participantes de seu estudo, apresentavam algum sinal ou 

sintoma de estresse. Dentre os que apresentaram sintomas, a maioria 

(87,36%) estava na fase de resistência e apenas 10,44% estava na fase de 

quase-exaustão, o restante se dividiu entre as fases de alerta e exaustão. 

Quanto aos sintomas, 46,37% apresentou sintomas psicológicos, 44,69% 

físicos, e 8,49% físicos e psicológicos. Dentre as causas do estresse, relatadas 

pelos próprios professores, se destacaram indisciplina, desinteresse dos 

alunos, superlotação das turmas, falta da participação familiar no processo de 

ensino aprendizagem e condições precárias da escola. Não foram encontradas 

diferenças significativas de estresse em função do sexo, idade, tempo de 

serviço e nível educacional (fundamental ou médio).  

 Ao analisar a relação do estresse percebido em função de 

comportamentos relacionados à saúde e condições de trabalho dos 
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professores universitários da cidade de Curitiba/PR, Camargo et al. (2013) 

verificaram que as variáveis sexo, satisfação com o trabalho e prática de 

atividade física eram boas preditoras do estresse. Mais especificamente, as 

mulheres, indivíduos com menor satisfação com o trabalho e menor prática de 

atividade física estiveram associados a maior índice de estresse percebido.   

Yang et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo de averiguar a 

relação entre qualidade de vida e estresse ocupacional em professores de 

escolas primárias e secundárias da China. Nos resultados, esses autores 

constataram que os professores chineses apresentam pior qualidade de vida 

em comparação com a população em geral, e que o estresse esteve 

correlacionado negativamente com as dimensões físicas e psicológicas da 

qualidade de vida.   

Os estudos anteriores apontaram que os professores são propícios ao 

desenvolvimento do estresse, estando a maioria dos participantes situada na 

fase de resistência. Essa fase do estresse se configura como uma busca pelo 

equilíbrio, não causando adoecimento. Porém, é importante que medidas 

sejam tomadas para que o estresse não evolua para as fases de quase-

exaustão e exaustão, nas quais ocorre o agravamento da doença.  

 

2.3 Agravos osteomusculares 

Os fatores de risco à saúde dos trabalhadores podem ser divididos em: 

físicos, químicos, biológicos, mecânicos, acidentes de trabalho, e por último, 

ergonômicos e psicossociais. Para os professores, público da presente 

pesquisa, os riscos mais presentes são o ergonômico e o psicossocial, em 

decorrência da organização e gestão de trabalho (utilização de mobiliário e 

equipamentos inadequados, condições ruins de iluminação e ventilação, ritmo 

de trabalho excessivo etc.) (BRASIL, 2001). 

Os distúrbios osteomusculares têm origem multifatorial complexa, 

envolvendo questões como a repetição da mesma atividade por longo período 

de tempo, posições inadequadas e fatores da organização do ambiente 

profissional (BRASIL, 2001). 

Couto, Nicoletti e Lech (2007) conceituam os distúrbios osteomusculares 

como transtornos mecânicos, funcionais ou lesões nos membros superiores 

resultando em dor, incômodo, e dificuldade na realização do trabalho, que, a 
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depender do agravamento, podem evoluir para uma síndrome dolorosa e 

crônica. No Brasil, esses transtornos são mais conhecidos pela sigla LER 

(lesões por esforços repetitivos), porém mundialmente a terminologia DORT 

(distúrbios relacionados ao trabalho) é utilizada com maior frequência. 

Atualmente, após as mudanças políticas de 2003, utiliza-se a terminologia 

LER/DORT. A Norma Técnica do INSS (BRASIL, 2003) indica que por conta da 

LER/DORT ocorrem vários sintomas nos membros superiores e inferiores, que 

ocasionam incapacidade laboral temporária ou até mesmo permanente.   

O surgimento de LER/DORT nos trabalhadores pode decorrer de algum 

déficit na condição ergonômica do posto de trabalho e de atividade laboral, na 

qual o indivíduo desempenha funções com movimentos repetitivos ou posturas 

inadequadas, por exemplo. A organização do trabalho também contribui para o 

surgimento desse tipo de agravo quando não proporciona condições 

ambientais laborais satisfatórias, tais como, déficit na quantidade de 

trabalhadores ou falta de materiais necessários para a realização do trabalho. 

Outro fator que também contribui para o surgimento de LER/DORT seriam as 

relações humanas no trabalho, destacando-se a pressão excessiva sobre o 

trabalhador e comportamentos estressantes no ambiente laboral. Fatores 

pessoais também podem fazer com que o indivíduo seja mais suscetível a 

desenvolver enfermidades relacionadas ao trabalho, tais como obesidade e 

envelhecimento natural (COUTO; NICOLETTI; LECH, 2007).  

Dessa forma, o desenvolvimento da LER/DORT envolve a relação de 

três fatores: biomecânicos, psicossociais e psicodinâmicos do trabalho. Os 

fatores biomecânicos estariam relacionados às exigências físicas do trabalho, 

por exemplo, exigências superiores à capacidade do indivíduo. A relação entre 

problemas osteomusculares e fatores psicossociais ainda não está 

completamente esclarecida, porém, sabe-se, por exemplo, que pessoas 

expostas a grandes exigências tem a maior possibilidade de desenvolver, a 

longo prazo, alterações osteomusculares (BRASIL, 2001). No que diz respeito 

especificamente à atividade da docência, as demandas físicas contínuas, como 

permanecer muito tempo em pé e corrigir atividades sentado, deslocamento 

pela sala de aula, uso do quadro, contribuem para o surgimento das 

LER/DORTs.   
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Os problemas osteomusculares ocasionam impedimentos para os 

professores realizarem atividades de trabalho, domésticas ou de lazer, em 

proporções diferentes, a depender do local afetado. De forma geral, as regiões 

lombar e dorsal são as que causam maiores impedimentos nessas atividades, 

e foram responsáveis pelo maior número de afastamentos do trabalho e 

procura de ajuda junto a profissionais de saúde (MANGO et al., 2012).  

Segundo a pesquisa realizada por Mango et. al (2012), o número de 

classes que o professor leciona está diretamente relacionado ao aparecimento 

de problemas osteomusculares. Dentre os problemas físicos de saúde 

observados nos professores destacam-se dor nos braços e ombros, nas 

costas, nas pernas, na coluna e inchaço nas pernas, sendo as dores nos 

braços e ombros e costas as de maior incidência (DELCOR, 2004). 

Mango et.al (2012) realizaram uma pesquisa na região sul na cidade de 

Matinhos/PR com professores do ensino fundamental da rede municipal e, 

verificaram um alto índice de professores (91%) com problemas 

osteomusculares, com a maioria relatando queixas na parte superior do corpo 

nos últimos 12 meses: região lombar (51,5%), região dorsal e ombros (49,2%), 

pescoço (47,6%), punhos, mãos e dedos (42%) e cotovelos (11,9%). Também 

foram identificados problemas na parte inferior do corpo, porém, em índices 

mais baixos do que a parte superior (tornozelos e pés = 41,2% e joelhos = 

33,3%).  

Uma pesquisa realizada na cidade de Natal/RN constatou prevalência de 

sintomas osteomusculares em 93% de uma amostra de professores da rede 

municipal de ensino. Segundo os participantes, a parte do corpo mais afetada 

foram as costas (58,7%), o que impedia ou dificultava a realização de 

atividades diárias em 47,7% desses participantes. Esses agravos 

osteomusculares estiveram mais associados à prática inadequada de 

atividades físicas e ao sexo feminino, existindo assim, diferença entre a 

prevalência de agravos osteomusculares entre homens e mulheres. 

Especificamente em relação ao sexo, pode-se considerar que essa associação 

ocorra devido à dupla jornada que as mulheres desempenham, tendo papel de 

profissional e também de donas de casa. Considerando apenas o período dos 

últimos 7 dias, os pesquisadores constataram que 63,2% dos professores 

relatavam sintomas osteomusculares, também com maior frequência na parte 



31 

 

 

superior das costas (28,5%), contra 26,9% na parte inferior das costas 

(FERNANDES; ROCHA; COSTA-OLIVEIRA, 2009).  

Um estudo realizado com professores na Arábia Saudita identificou que 

a maioria apresentou dores osteomusculares no corpo por mais de seis meses, 

tendo maior prevalência na parte superior do corpo. Mais especificamente, as 

regiões mais afetadas, foram, nessa ordem, as costas, ombros, pescoço, 

pernas, punhos e cotovelos. Analisando a gravidade das queixas 

osteomusculares, mais da metade (53,3%) dos entrevistados apresentou dor 

incapacitante, enquanto que o restante foi dividido entre dor não incapacitante 

(25,9%) e sem presença de dor (20,8%). Além disso, foi evidenciada uma 

associação significativa entre distúrbios osteomusculares referentes à categoria 

de dor incapacitante e o tipo da escola (professores de escolas públicas 

apresentaram escores mais elevados), aumento de idade, tempo de profissão 

docente, carga horária diária e duração da dor. Não foram identificadas 

relações entre distúrbios osteomusculares e horas de sono diárias (DARWISH; 

AL-ZUHAIR, 2013). 

Mohammadi (2013), ao analisar a prevalência de sintomas 

osteomusculares em professores do ensino médio do Iran, considerou três 

dimensões de gravidade, sendo que a dimensão I apresentava apenas 

presença de sintomas em 7 dias ou 12 meses; na dimensão II, intensidade da 

dor em nível moderado; e na última dimensão, a presença de sintomas nos 

últimas 7 dias, mas com intensidade de dor elevada. As regiões mais afetadas 

pelos sintomas osteomusculares foram a coluna lombar em ambos os sexos 

(dimensão I), pescoço nos homens e coluna lombar nas mulheres (dimensão II) 

e coluna lombar nos homens e ombros nas mulheres (dimensão III). Os 

sintomas osteomusculares foram responsáveis pela procura por médico na 

maioria dos participantes do sexo masculino (65%) e por 22% das mulheres do 

estudo. Também houve a necessidade de tratamento com fisioterapeuta em 

18% dos homens e 7% nas mulheres.  

A profissão da docência possui características que requerem esforço 

muscular, como por exemplo, permanecer muito tempo em pé e escrever 

muito, dentre outros, o que pode ocasionar dores no corpo, contribuindo com a 

diminuição da sua qualidade de vida. Estudos anteriores indicaram que os 

agravos osteomusculares estão associados às atribuições da atividade 
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docente, sendo a parte superior do corpo humano a mais afetada. Desta forma, 

é importante que os estudos e políticas voltadas para esse público específico 

levem em conta essas variáveis para que se possa melhorar a qualidade de 

vida dessa categoria profissional e, consequentemente, do ensino oferecido por 

eles. 
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3. ERGONOMIA 

 

Desde a antiguidade, muito antes do surgimento da Ergonomia enquanto 

área de conhecimento bem delimitada, ocorria o interesse em reduzir o 

sofrimento do trabalhador e de promover melhorias na segurança e uma maior 

eficiência do trabalho. A este respeito, pode-se destacar o interesse, dos 

médicos e sanitaristas que buscavam descrever as consequências do trabalho 

para a saúde do trabalhador, e dos próprios trabalhadores na construção de 

ferramentas diferenciadas para cada atividade, ou ainda, sua modificação para 

melhorar o desenvolvimento do trabalho (LAVILLE, 2006). 

Foi apenas no início do século XIX que se passou a preocupar com o 

que causava os agravos, o que impulsionou pesquisas que buscassem 

soluções para esses problemas: de um lado, engenheiros e os próprios 

organizadores do trabalho, preocupando-se em definir a quantidade de trabalho 

que não causasse danos aos trabalhadores, estabelecendo normas e 

inventando novas máquinas; e de outro lado, pesquisadores, físicos, 

fisiologistas e psicólogos, que buscavam compreender o funcionamento do 

organismo humano no trabalho (LAVILLE, 2006). 

A ergonomia como ciência surge no século XX, cujo termo significa 

trabalho (ergon) e regras (nomos), sendo entendida como uma ciência aplicada 

ao trabalho e equipamentos, que busca maior segurança, saúde e conforto dos 

trabalhadores, como também, melhor eficiência no trabalho. A Ergonomia tem 

caráter aplicado, estudando diferentes aspectos do ambiente e práticas 

laborais: movimentos corporais, fatores ambientais, cargos, tarefas e a própria 

informação (DUL; WEERDMEESTER, 2004).  

A Associação Internacional de Ergonomia (IEA) adotou em 2000 uma 

nova conceituação, a qual, define a Ergonomia como uma disciplina científica 

que atua na relação entre os seres humanos e os sistemas de trabalho, 

desenvolvimento de projetos com teorias, princípios e métodos, a fim de buscar 

o bem-estar do trabalhador e o bom desempenho do sistema. A ergonomia 

apresenta dois objetivos, centralizando tanto a organização, na busca de um 

maior desempenho laboral, quanto os trabalhadores, com foco na promoção do 

bem-estar (FALZON, 2006). 
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No início do século XX, foram criados centros de pesquisas sobre o 

trabalho humano no meio industrial, que reuniam profissionais da Fisiologia e 

Medicina na Europa e Estados Unidos. Em 1949, foi criada a primeira 

sociedade de Ergonomia na Inglaterra, por Murrel, engenheiro e psicólogo. 

Esta sociedade reunia profissionais de diferentes áreas, que juntos formavam 

uma equipe pluridisciplinar. Já em 1957, foi fundada nos Estados Unidos a 

Human Factors Society, que se tornou recentemente Human Factors and 

Ergonomics Society. No ano de 1963, foi instituída a Société d’Ergonomie de 

Langue Française (SELF), nos países de língua francesa, sendo criadas 

sociedades de Ergonomia também em outros países. Todavia, a criação da 

Associação Internacional de Ergonomia (IEA) foi iniciada a partir de uma 

conferência internacional ocorrida na cidade de Leyden, Holanda, em 1957 

(LAVILLE,2006).  

A Ergonomia concebe o homem em sua totalidade, considerando o seu 

funcionamento fisiológico, cognitivo e social, buscando desenvolver ações para 

transformação de situações adversas no trabalho (FALZON, 2006). Tem caráter 

interdisciplinar, recebendo contribuições de diferentes áreas de conhecimento, 

em função do objetivo de concepção do trabalho. Essas disciplinas relacionam-

se, de alguma forma, com o trabalho, organização e as ciências da gestão, e 

ao homem, como organismo biológico. 

A biologia humana recorre a diferentes disciplinas, como por exemplo, a 

antropologia física e a fisiologia, utilizadas pela Ergonomia e compõe vários 

temas ergonômicos, como por exemplo, a ergonomia das posturas de trabalho, 

ergonomia dos ambientes, e ergonomia da reabilitação, dentre outros. Dentre 

as disciplinas que se relacionam com o tema trabalho, pode-se citar a saúde do 

trabalhador (tem sua atenção voltada aos problemas de saúde, diagnóstico, 

avaliação e colaboração no tratamento dos problemas dos trabalhadores), 

psicologia do trabalho, sociologia do trabalho e ciências cognitivas. A 

ergonomia relaciona-se também com as ciências da educação e com a 

engenharia (LEPLAT; MONTMOLLIN, 2006). 

A ergonomia pode ser desenvolvida em diferentes campos de aplicação 

evoluindo constantemente a partir dos resultados observados. Além disso, 

apesar da ergonomia ter um caráter global, é dividida em áreas de 

especialização relacionadas às diferentes formas de competências dos 
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profissionais envolvidos, sendo as mais conhecidas a ergonomia cognitiva, 

ergonomia organizacional e a ergonomia física (FALZON, 2006). 

A ergonomia cognitiva ocupa-se com os processos mentais do 

profissional relacionados a outros elementos do sistema e com a interação 

entre os profissionais. Entre os tópicos abordados nessa área estão o estresse, 

treinamento, relação do homem com a tecnologia e carga psíquica. A 

ergonomia organizacional parte de análises sobre o sistema organizacional, 

processos e políticas do ambiente de trabalho, destacando aspectos sobre 

cultura organizacional, gestão da qualidade, projeto de trabalho, dentre outros. 

Já a ergonomia física, se preocupa com a interação do trabalhador, em seus 

aspectos físicos, com os equipamentos que usa em sua rotina laboral (IIDA, 

2005). Mais especificamente: 

 

“(...) a ergonomia física ocupa-se das características da anatomia 
humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, relacionados com a 
atividade física. Os tópicos relevantes incluem a postura no trabalho, 
manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios 
musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, projeto de postos de 
trabalho, segurança e saúde do trabalhador” (IIDA, 2005, p. 3) 
 
 

 No âmbito da ergonomia física, três importantes fatores são investigados 

na busca de estratégias que favoreçam uma melhor adequação do posto do 

trabalho ao homem: ambiência sonora, térmica e lumínica. A seguir, iremos 

aprofundar um pouco mais a discussão sobre cada um desses três fatores. 

 

3.1. Ambiência sonora 

 A ambiência sonora estuda os ruídos no local de trabalho, 

estabelecendo níveis de nocividade, a partir da avaliação do nível sonoro, da 

frequência e da duração da exposição. A este respeito, destaca-se que, por 

exemplo, se um indivíduo for exposto a um nível de ruído sonoro acima de 60 

dB, poderá ter dificuldades na concentração e aprendizagem (MILLANVOYE, 

2006). 

 A presença constante de ruídos provoca danos à saúde do indivíduo, 

podendo causar desde uma perturbação funcional, ou até mesmo, a surdez. O 

nível sonoro máximo de ruído ao qual o sujeito pode ser exposto por até oito 

horas de trabalho é, segundo a legislação brasileira NR-15 no seu anexo 1, de 
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85 dB(A), e a cada aumento de 5 dB(A) necessita ocorrer uma redução do 

tempo de exposição pela metade; é o chamado fator de duplicação de dose, ou 

adicionar outras medidas de proteção, para prevenir danos à audição.  

Em um ambiente de trabalho o ruído varia de acordo com a atividade 

desenvolvida, sendo os ruídos de alta frequência os que mais provocam 

perturbações. Porém, vale ressaltar que a redução desses ruídos não deve ser 

inferior a 30 dB(A), para que não ocorra uma adaptação ao ruído de fundo, pois 

quando esse é muito baixo, qualquer barulho, por menor que seja, passa a 

incomodar o trabalhador (DUL; WEERDMEESTER, 2004). 

 Os ruídos podem ser de dois tipos: contínuos ou de impacto. O tipo 

contínuo, também pode ser chamado de ruído de fundo, tem grande duração 

no ambiente de trabalho e se caracteriza por ocorrer de maneira uniforme, o 

que provoca adaptação sensorial. Já o ruído de impacto ocorre de maneira 

inesperada e em curta duração, podendo chegar a um elevado nível sonoro. 

Como o ruído de impacto é inesperado e de curta duração, o indivíduo não se 

adapta a ele (IIDA, 2005). 

 Iida (2005) também define os ruídos como sendo de curta-duração ou de 

longa-duração, com os primeiros provocando queda no rendimento no 

momento de seu aparecimento e no seu término, o que indica que o indivíduo 

tende a se adaptar. Já o ruído de longa-duração se estabelece na faixa de 70 a 

90 dB(A), e não provoca alterações significativas, mas quando é superior a 

esse nível ocorrem quedas no rendimento. Segundo Kroener (2005) o ruído 

também pode ser classificado como externo ou interno, sendo o externo o que 

provém do exterior do ambiente, por exemplo, vindo da rua. O ruído interno se 

caracteriza por ‘barulhos’ vindo do próprio ambiente, podendo ocorrer pelo ar-

condicionado, ventilador, telefone, e até mesmo das pessoas que ali estão. 

 Para reduzir os riscos de agravo à saúde é preciso uma modificação na 

organização do trabalho e, para isso, pode-se adaptar o posto de trabalho ou 

utilizar meios de proteção diretamente no próprio trabalhador. Essas 

estratégias de modificação na organização do trabalho podem ocorrer de 

diferentes maneiras: separar as atividades barulhentas das silenciosas para 

que as medidas de proteção sejam aplicadas apenas às pessoas expostas aos 

ruídos; afastar a fonte de ruído dos indivíduos; usar teto e piso revestidos com 

material absorvente de ruídos; utilizar barreiras acústicas colocadas entre a 



37 

 

 

fonte e o receptor (sendo mais efetivas quando colocadas próximas a fonte 

sonora, e também quando combinadas com o teto acústico) (DUL; 

WEERDMEESTER, 2004). 

 Outro método de proteção contra o ruído, porém, agora utilizando 

medidas no próprio trabalhador, é a utilização de protetores auriculares, 

escolhidos a depender da frequência do som para o qual se busca proteção. 

Esses protetores são utilizados quando os outros métodos não produzem 

resultados satisfatórios e também quando o barulho é temporário (DUL; 

WEERDMEESTER, 2004). 

  O ruído intenso pode causar um incômodo chamado de efeito de 

máscara, durante o qual o indivíduo compreende mal, ou ainda não ouve o 

sinal sonoro oral de outrem. Um efeito menos nocivo, mas que é indicativo de 

ocorrência de um dano para a saúde, é a fadiga auditiva, que consiste em uma 

alta temporária do limiar auditivo. Em outras palavras, para que seja capaz de 

ouvir adequadamente o indivíduo passa a necessitar de um tom de voz cada 

vez mais elevado. Outro efeito também gerado na audição são os acuofênios, 

que são popularmente conhecidos como zumbidos ou estalidos, que ocorrem 

após a exposição a ruídos excessivos. Neste caso, falamos de danos que são 

reversíveis, pois após um descanso seus efeitos tendem a desaparecer 

(MILLANVOYE, 2006). 

 Por outro lado, a alta irreversível do limiar auditivo pode ocorrer em 

decorrência da exposição a ruídos demasiadamente elevados, que ocasionam 

a destruição imediata ou a curto prazo, das diferentes partes do aparelho 

auditivo. Pode ocorrer também de maneira cotidiana e prolongada a um nível 

sonoro superior a 80dB(A), no qual a surdez vai se estabelecendo a longo 

prazo (MILLANVOYE, 2006). 

Iida (2005) conceitua dois tipos de surdez provocados pelos ruídos: a 

surdez de condução e a surdez nervosa. A primeira se caracteriza pela 

diminuição da transmissão das vibrações do ouvido externo para o interno, 

podendo ser causada, dentre outros fatores, pelo ruído de elevada intensidade. 

Já a surdez nervosa é caracterizada pela diminuição da sensibilidade das 

células nervosas da cóclea, ocorrendo pela exposição contínua a ruídos 

intensos.  
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Com relação a comunicação verbal, ocorre a necessidade não apenas 

de ouvir o que é dito por outra pessoa, mas também do entendimento da 

mensagem. Essa compreensão da fala tem relação com o ruído de fundo e a 

voz do falante e para que ela ocorra eficazmente, faz-se necessário que o 

falante tenha o nível de voz, pelo menos, 10 dB(A) superior ao ruído de fundo, 

quando se tratar de assuntos familiares. Quando o assunto não é familiar, faz-

se necessária uma diferença de, pelo menos 20 dB(A) (KROENER, 2005). Ou 

seja, em um ambiente com ruídos elevados, os falantes precisam elevar a voz 

para que ocorra uma compreensão na comunicação verbal, e isso pode causar 

prejuízos vocais a médio e longo prazo.   

 Kroener (2005) lista vários fatores que são importantes para a percepção 

subjetiva da perturbação do ruído no sujeito: 

 

“1 - Quão mais alto o ruído, e quanto mais altas frequências ele 
contém, mais pessoas são afetadas por ele. 2 - Ruídos não familiares 
e intermitentes geram mais problemas do que os ruídos familiares e 
contínuos. 3 - Um fator decisivo é a experiência prévia da pessoa 
com o ruído (...). 4 - A atitude de uma pessoa em relação à fonte de 
ruído é, muitas vezes, de especial importância (...). 5 - A extensão da 
perturbação pelo ruído geralmente depende do que a pessoa afetada 
está fazendo e em que hora do dia ele ocorre (...)” (p. 267). 

 

 A norma de recomendação que trata dos níveis de ruídos para o conforto 

acústico é a NBR 10152, que recomenda os níveis de ruídos adequados para 

obtenção do conforto acústico em vários ambientes. Essa norma tem como 

complementares as NBR 10151, IEC 225 e IEC 651. Os valores dos níveis de 

ruídos são dados a depender de cada ambiente, e quando esse nível é 

superior ao que é recomendado fica estabelecida uma situação de desconforto, 

mas não necessariamente de risco de danos à saúde. Em se tratando 

particularmente do ambiente escolar, o nível de ruído recomendado varia a 

depender do departamento, indicando-se entre 45 a 55 dB para ambientes de 

circulação, 35 a 45 dB para bibliotecas, salas de desenho e salas de músicas, 

e 40 a 50 dB para laboratórios e salas de aula (ABNT, 2000). 

 

3.2. Ambiência térmica 

O homem é homeotérmico, ou seja, tem a capacidade de regular sua 

temperatura interna, devendo esta, ficar em torno de 37ºC, para que não 

ocorram danos ao organismo (MILLANVOYE, 2006). Sendo assim, a ambiência 
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térmica é fundamental para a manutenção da homeostase corporal, sendo, por 

isso, um dos fatores de interesse da Ergonomia.  A ambiência térmica consiste 

no microclima do ambiente de trabalho, tendo como componentes a 

temperatura, a velocidade de deslocamento do ar, a umidade e a radiação 

infravermelha, além do isolamento térmico causado pelas roupas. 

A faixa de temperatura que gera conforto para o indivíduo é chamada de 

zona de regulação vasomotora ou zona de conforto, e dentro dessa zona 

ocorre o equilíbrio do calor do corpo e fluxo do sangue, proporcionando bem-

estar. Essa faixa é estreita, variando entre 2º e 3ºC. Quando se extrapola esses 

valores, tanto inferiormente quanto superiormente, ocorre desconforto térmico 

(KROENER, 2005). 

Um ambiente com muito calor pode causar desidratação, alterações 

cutâneas e síncope no calor e, a longo prazo, pode causar efeitos nocivos ao 

sistema cardiovascular. No ambiente de trabalho com muito frio, primeiramente, 

o corpo busca uma manutenção da temperatura central por meio da 

redistribuição do fluxo sanguíneo; quando isso não é suficiente, pode ocorrer 

um aumento do metabolismo, aparecimento do arrepio térmico e tensão 

muscular, buscando-se reestabelecer o conforto térmico (MILLANVOYE, 2006). 

Segundo Iida (2005) as tarefas mentais com demanda cognitiva também 

são prejudicadas pelo desconforto térmico: temperaturas muito baixas 

dificultam a concentração, ao passo que as temperaturas elevadas dificultam a 

percepção. Em uma atividade de aprendizagem a diminuição do desempenho é 

percebida com temperaturas superiores a 33ºC, ocorrendo mínimas 

interferências entre 18 e 28ºC, sendo o melhor desempenho observado por 

volta dos 23ºC. 

O conforto térmico não depende apenas dos aspectos ambientais, mas é 

influenciado também pelas vestimentas e as preferências individuais. Quando 

possível, a temperatura deve ser ajustada para o conforto de cada trabalhador, 

o que só é possível em ambientes individuais de trabalho. Outro fator que 

influencia o conforto térmico é o tipo de esforço físico do trabalho, pois 

enquanto trabalhos pesados requerem temperaturas mais baixas, em trabalhos 

leves ocorre o inverso. Por exemplo, em um trabalho intelectual sentado a 

temperatura média ideal é entre 18 e 24ºC, diferentemente de um trabalho 
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pesado, no qual o adequado é uma temperatura entre 13 e 19ºC (DUL; 

WEERDMEESTER, 2004). 

A umidade ou a secura e as correntes de ar são fatores que também 

influenciam o conforto térmico (DUL; WEERDMEESTER, 2004). Da mesma 

forma, outro aspecto importante para o conforto térmico é a ventilação, que faz 

com que o indivíduo sinta uma sensação reconfortante na pele em dias 

quentes e ajuda a remover o calor gerado no corpo, evaporando o suor e 

resfriando o corpo. Para que ocorra uma sensação agradável é necessário que 

essa ventilação ocorra em determinada velocidade, de acordo com a 

temperatura: com temperatura em torno dos 24ºC a velocidade deve estar em 

torno de 0,1 a 0,2 m/s; em torno de 0,2 a 0,5 m/s para temperaturas acima de 

24ºC, com ar saturado ou para trabalhos pesados; e por fim, no inverno o ideal 

é que essa velocidade se reduza para 0,15 m/s (IIDA, 2005). 

No processo de organização do ambiente de trabalho, algumas atitudes 

devem ser realizadas para buscar um maior conforto térmico para os 

trabalhadores. Uma alternativa seria agrupar em uma mesma sala os 

indivíduos com esforços físicos semelhantes, pois, como supracitado, o esforço 

físico influencia o conforto térmico; além disso, ajustar a velocidade do ar nessa 

sala. Quando a atividade for realizada em ambiente externo, deve-se ter o 

cuidado de observar a temperatura do ambiente que o trabalhador se encontra 

(se estiver muito quente buscar tarefas mais leves e quando estiver muito frio, 

mais pesadas). Em atividades nas quais se faz necessária a exposição ao frio 

ou calor muito elevados, é indispensável o uso de roupas adequadas: no frio 

roupas isolantes, no calor roupas leves, e no calor extremo roupas especiais 

com proteção, para esse tipo de atividade (DUL; WEERDMEESTER, 2004). 

O conforto térmico está diretamente ligado ao sistema termorregulador, 

portanto, envolve uma sucessão de fatores pessoais que dificultam uma 

definição objetiva. Logo, o conforto ambiental pode apresentar dois pontos de 

vista: pessoal ou ambiental. Do ponto de vista ambiental, confortável é o 

ambiente que possibilita ao organismo humano a manutenção da temperatura 

interna, sem que o sistema termorregulador entre em ação.  

Segundo a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social 15 no anexo 3 (NR-15), os limites de tolerância para 
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exposição ao calor devem ser avaliados através do "Índice de Bulbo Úmido 

Termômetro de Globo" – IBUTG, definido pelas equações que se seguem: 

 

Ambientes internos ou externos sem carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg                                                                         (1)                                                                                 

 

Ambientes externos com carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg                                                          (2)                                                                   

onde: 

tbn = temperatura de bulbo úmido natural 

tg = temperatura de globo 

tbs = temperatura de bulbo seco. 

Os principais equipamentos usados para avaliação da ambiência térmica 

são: termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de 

mercúrio comum, sendo que as medições devem ser efetuadas no local onde 

permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida. 

 

3.3. Ambiência luminosa 

Entende-se por ambiência luminosa a quantidade de luz natural ou 

artificial no ambiente de trabalho, sendo medida pela iluminação, iluminância e 

contraste, necessitando do conjunto dessas três medidas para uma adequada 

luminosidade (MILLANVOYE, 2007). Buscando definir apropriadamente estes 

conceitos, é importante entender que: 

 

“A iluminação (em lux) representa a quantidade de luz que chega ao 
posto de trabalho. A iluminância (em cd/m²) representa a quantidade 
de luz que vai finalmente penetrar no olho e estimular a retina. (...) A 
luminância não corresponde, portanto, diretamente à iluminação, pois 
para uma mesma iluminação, a quantidade de luz refletida por um 
objeto varia de acordo com sua natureza. Assim, uma superfície 
clara, lisa (como uma parede pintada de branco) será muito refletora, 
enquanto uma superfície escura, fosca, refletirá pouca luz para o 
olho...” (MILLANVOYE, 2007, p. 82). 
 

A iluminância, diferente das outras ambiências (acústica e térmica), não 

está tão associada a danos severos ao indivíduo, mas pode provocar fadiga, 

desconforto e comprometer a percepção visual, quando esse nível é abaixo do 

recomendado (MILLANVOYE, 2006). Outra consequência causada por 
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inadequação nos níveis de iluminância é o ofuscamento, que se caracteriza por 

uma diminuição da eficiência visual e é causado pelo aparecimento de objetos 

de grande iluminação no campo visual. Esse ofuscamento pode ser de 

diferentes níveis, podendo ocasionar um desconforto, que provoca uma 

distração da atenção e fadiga visual. Esse último é caracterizado pela irritação 

dos olhos e lacrimejamento, que dificultam a visão e podem provocar dores de 

cabeça e até irritabilidade emocional. A prevenção da fadiga visual pode ser 

realizada com o planejamento da iluminação do ambiente de forma adequada e 

com pausas na tarefa visual. Uma consequência mais grave da fadiga é a  

incapacitação visual temporária, que é provocada quando a luz muito intensa 

surge de repente no campo visual; mesmo com a retirada da fonte de luz essa 

‘cegueira’ dura por alguns segundos (IIDA, 2005). 

 A luz natural, além de reduzir os gastos econômicos, também produz 

importância fisiológica. Em se tratando especificamente da luz artificial, essa é 

de grande importância para o ambiente, e com seu surgimento foi possível a 

realização de tarefas durante horários que a luz natural não está disponível ou 

não é suficiente. Para tanto, as luminárias devem ser posicionadas 

adequadamente para não causar ofuscamento no indivíduo, devendo ser 

colocadas, preferencialmente, acima de 30º em relação à linha de visão ou 

atrás do sujeito (IIDA, 2005). 

 A iluminação pode ser direta, quando o ambiente é iluminado por raios 

de luz direto de uma fonte, e de forma indireta, quando a maioria dos raios de 

luz é direcionado para o teto e paredes, refletindo para o ambiente. A 

combinação desses dois modos é bastante utilizada, aumentando a eficiência e 

gerando poucas sombras no ambiente (KROENER, 2005) 

 Os valores recomendados de luminosidade que se tem, hoje em dia, 

nem sempre foram os mesmos, por exemplo, na década de 50 os valores eram 

muito baixos, utilizando-se algo em torno de 10 a 50 lux, para poupar o máximo 

de energia possível. Nos dias de hoje, quando a tarefa não é exigente pode-se 

utilizar a luz ambiental entre 10 a 200 lux. Para as tarefas normais, como por 

exemplo, leitura e operações com máquinas, recomenda-se a utilização de 

intensidade entre 200 a 800 lux, para uma boa visibilidade. Para atividades 

com bons contrastes a intensidade de 200 lux seria satisfatória, mas com a 

diminuição do contraste, a exigência de percepção de pequenos detalhes, um 
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campo visual com diferenças de brilhos e para pessoas idosas ou com 

dificuldade visual, exige-se um aumento nessa intensidade (DUL; 

WEERDMEESTER, 2004). 

 Para tarefas visuais exatas e prolongadas (por exemplo, cirurgias e 

eletrônica de tamanho pequeno), a luminosidade necessita de uma elevada 

intensidade, sendo recomendada uma faixa entre 800 a 3000 lux, colocando-se 

o foco da luz diretamente na tarefa. Porém, deve-se observar que essa 

intensidade elevada pode provocar uma fadiga visual à medida que o tempo de 

exposição aumenta. Outro fator que está associado à iluminação é o brilho, que 

pode ocasionar reflexos, sombras e focos de luz, fatores que dificultam a 

visibilidade. Para que isso não ocorra, faz-se necessário que no campo visual 

não coexistam diferenças excessivas de brilhos (DUL; WEERDMEESTER, 

2004). 

 Em um experimento em laboratório, Iida (2005) utilizou diferentes níveis 

de iluminação para o desenvolvimento da mesma tarefa e verificou que o seu 

tempo de realização aumentava quando o nível de iluminação era baixo: com o 

nível de luminosidade de 10 lux a tarefa foi realizada em 90 segundos, e 

quando se aumentava a luminosidade para 200 lux o tempo foi de apenas 35 

segundos. Porém, com aumentos superiores a 200 lux não foi percebido 

redução no tempo de realização da tarefa, sendo constatado que o nível de 

luminosidade acima do nível crítico para cada ambiente era desnecessário.   

A norma de regulamentação referente à iluminação artificial em interiores 

é a NBR 5413, que estabelece os valores de iluminâncias para locais nos quais 

são realizados diferentes tipos atividades, dentre elas, a de ensino. Para 

aplicação da NBR 5413 existem duas normas complementares, que são a NBR 

5382 (verificação de iluminância de interiores) e a NBR 5461(iluminação). 

Segundo as recomendações dessas normas, a medição de iluminância deve 

ser realizada no campo de trabalho ou em um plano horizontal a 75 cm do piso 

(ABNT, 1992). 

Segundo a NBR 5413 (ABNT, 1992) são estabelecidos três valores 

recomendados de iluminâncias, em uma mesma faixa, que variam de acordo 

com a classe de tarefas visuais, as características da tarefa e do observador e 

o local onde elas são desenvolvidas. Considerando a classe de tarefas, essa 

faixa de valores pode ser mínima, quando se tratar de tarefas visuais simples 
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em áreas públicas (20 lux – 30 lux – 50 lux), até os valores máximos, quando 

se tratar de tarefas visuais mais complexas (10000 lux – 15000 lux – 20000 

lux).  

Em relação às características da tarefa e do observador, deve-se levar 

em conta a velocidade e precisão de resolução da tarefa, refletância do fundo 

da tarefa, e também, a idade do observador, quando se está planejando as 

condições para obtenção da melhor ambiência lumínica. No que diz respeito, 

especificamente, ao ambiente escolar, os valores de iluminância se diferenciam 

a depender do lugar: na sala de aula se estabelece como satisfatória uma faixa 

entre 200 a 500 lux, aumentando quando se trata da iluminosidade próxima aos 

quadros, ficando entre 300 a 700 lux (ABNT, 1992); essa faixa de valores 

depende da característica da tarefa e do observador. A iluminação precisa ter 

um planejamento bastante adequado para reduzir os efeitos adversos, sendo 

importante o uso da luz natural quando essa estiver disponível e quando não 

for possível, utilizar a luz artificial.  

 Na sessão a seguir, serão apresentados alguns estudos empíricos que 

buscaram avaliar os aspectos lumínicos, térmicos e acústicos no ambiente de 

sala de aula e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.4 Ergonomia em ambientes educacionais 

 Coutinho Filho et al. (2007) realizaram um estudo no qual buscaram 

avaliar o conforto térmico, lumínico e acústico de uma escola municipal de João 

Pessoa/PB. No que se refere à temperatura, esses autores verificaram os 

seguintes resultados: 29,11ºC (Termómetro de Globo), 29,08ºC (Termómetro de 

Bulbo Seco) e 24,32ºC (Termómetro de Bulbo Úmido). Ademais, verificaram 

que a sensação térmica proporcionada pelo ambiente variava entre levemente 

quente e quente, sendo que 55% das pessoas estavam insatisfeitas com a 

temperatura da sala de aula. Em outras palavras, esse ambiente não oferece 

conforto térmico aos seus usuários, quando tomamos como base o que 

recomenda a norma ISO 7730/94, que leva em conta um percentual de mais de 

10% dos usuários como critério. Quanto ao conforto lumínico, os autores 

verificaram que a iluminação variou entre 117,82 e 194,28 lux, o que está muito 

abaixo da indicação da NBR-57/1991, que recomenda que a iluminação da sala 

deve estar entre 200 a 500 lux, sendo que na presente pesquisa foi 
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considerado adequado o índice de 300 lux. Também foi encontrado desconforto 

acústico, pois as medições na sala com alunos indicaram valores entre 67,9 e 

87,9 dB, o que está acima do que é recomendado para ambientes 

educacionais, conforme a NBR 10152. 

Os níveis de ruído, iluminação e temperatura em três escolas públicas 

(uma de nível fundamental, uma contendo o fundamental e médio, e a outra 

além do fundamental e médio, também o EJA) da cidade de Santa Maria/RS 

foram medidos por Dalvite et al. (2007). Tais autores constataram que o nível 

de ruído estava acima do recomendado, principalmente por conta da presença 

de ventiladores nas salas (responsáveis por produzir 65 dB de ruído), e pela 

proximidade com os corredores e ginásio, nos quais o nível de ruído chegava a 

80 dB. Na outra escola analisada no estudo, o nível também foi superior ao que 

recomendam as normas de regulamentação, sendo encontrado nível de 70dB. 

Outro fator avaliado no estudo foi o tempo de reverberação do som, que foi 

elevado, ocasionando uma permanência prolongada e inadequada do som na 

sala de aula, especialmente naquelas que não tinham forro no teto. 

Em relação ao conforto térmico, Dalvite et al. (2007) identificaram que os 

problemas relacionados à temperatura decorriam, principalmente, da posição 

inadequada da sala de aula em relação à orientação solar. Com isso, no verão, 

era preciso colocar protetores solares nas janelas, o que comprometia também 

os aspectos térmico e lumínico do espaço. Considerando o aspecto lumínico, 

apenas uma escola apresentou o nível satisfatório nas duas salas de aula 

analisadas, sendo obtidos os valores médios de 429 lux e 371 lux, 

respectivamente. No restante das salas de aula das outras escolas os valores 

estavam abaixo do que é recomendado pelas normas técnicas específicas 

(DALVITE et al., 2007).  

Em relação à acústica, Gonçalves et al., (2006) realizaram um estudo no 

qual verificaram a pressão sonora das salas de aula de duas escolas de João 

Pessoa/PB e constataram que os valores da acústica tanto para a sala de aula 

com alunos quanto vazia, estavam acima do que é recomendado pelas normas 

regulamentares, com valores entre 66,5 e 87,5 dB(A) para salas com alunos e 

55,8 a 71,1 dB(A) para sala vazia. Considerando os professores que lecionam 

na escola pesquisada, a maioria (65,5%) afirmou que o problema sobre os 

ruídos é frequente, e que isso ocasiona danos para a aprendizagem dos 
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alunos. 50% dos professores percebiam que os seus alunos não conseguiam 

escutar as explicações e cerca de 57% dos professores também não 

escutavam bem a voz dos alunos. Em relação à saúde dos professores, os 

autores verificaram a manifestação de agravos, com 57,10% da amostra 

apresentando voz rouca no fim do dia, 50% considerando-se estressados, 

42,9% relatando dores de garganta, e 35,7% informando sentir dores de 

cabeça.   

 No estudo de Gonçalves, Silva e Coutinho (2009) sobre a interferência 

do nível de pressão sonora nas salas de aula na inteligibilidade de fala dos 

professores, o ruído foi considerado por esses profissionais como fator que 

mais causa interferência no conforto ambiental. A maioria dos professores 

(83,8%) considerou o ruído como causa de maior interferência, apenas 10,8% 

considerou a temperatura e 5,4% a iluminação. Os resultados demonstraram 

ainda que a intensidade vocal desses profissionais estava acima dos valores 

de 50 a 70 dB, recomendados por Behlau et al. (2005 apud GONÇALVES; 

SILVA; COUTINHO, 2009). Dos professores entrevistados, 94,6% afirmou que 

necessitam aumentar a intensidade da voz para que haja inteligibilidade de sua 

fala, e 91,9% reconheceu o ruído como fator interferente no desempenho das 

aulas. Também foi verificada a prevalência de sintomas diversos, que estariam 

associados ao nível de ruídos em sala de aula: estresse (83,8%), dores de 

garganta (83,8%) voz rouca (81,1%), desgaste vocal (51,4%) e dor de cabeça 

(48,6%) (GONÇALVES; SILVA; COUTINHO, 2009). Dessa forma, o ruído foi 

considerado o fator que mais interfere no conforto ambiental na sala de aula, e 

como se pôde perceber, os valores da intensidade da voz dos professores 

estavam superiores aos recomendados, pois para serem ouvidos pelos seus 

alunos eles precisavam aumentar seu tom de voz. 

 Analisando o aspecto acústico de escolas na cidade de João 

Pessoa/PB, Silva e Santos (2013) verificaram que o nível de pressão sonora 

estava, em todas as salas, com valores superiores aos que a norma 

recomenda, apresentando valores entre 56,5 a 84,6 dB. A maioria das salas 

(75%), também apresentou o nível de ruído externo superior aos valores da 

norma de regulamentação, atingindo de 42 a 66 dB. Outro aspecto que 

também se mostrou inadequado foi a reverberação da fala, que variou entre 

0,43 e 0,92, indicando que 81,67% dos valores não se situam dentro dos níveis 
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aceitáveis. A inteligibilidade da fala se caracterizou como sendo baixa ou ruim, 

pois o índice de transmissão da fala se situou entre 0,1980 e 0,3377. Esses 

valores sugerem que a aprendizagem poderia estar sendo prejudicada, pois à 

medida que o tempo de reverberação aumenta, a inteligibilidade da fala diminui 

(SILVA; SANTOS, 2013).  

Barrett et al. (2015) realizaram um estudo em escolas de ensino primário 

da Inglaterra (equivalente ao ensino fundamental 1 e 2 do Brasil) e perceberam 

que três variáveis (iluminação, temperatura e qualidade do ar) demonstraram, 

em conjunto, serem responsáveis por 49% da influência do desempenho dos 

alunos. Destas três, a variável que teve maior correlação com o desempenho 

escolar foi, justamente, a iluminação.   

Silva et al. (2012) buscaram analisar o impacto da iluminação e do 

mobiliário escolar na postura corporal dos alunos e constataram que quase a 

metade do alunado (48,38%) apresentou dores musculoesqueléticas em mais 

de uma parte do corpo e 29,04% dos participantes, em apenas uma parte do 

corpo. Em relação às partes mais afetadas, destacaram-se as queixas na 

coluna, seguidas de joelho, cabeça e pescoço. Considerando as medições dos 

móveis e da iluminação, observou-se que nem todas as salas apresentaram 

conformidade com as normas regulamentares referentes ao mobiliário, além de 

apresentarem valores inferiores a 300 lux, estando assim, abaixo dos valores 

determinados pelas normas de iluminação. Dessa forma, os autores alertam 

que a iluminação abaixo do recomendado e a aquisição de posturas 

inadequadas (decorrente dos alunos serem obrigados a procurar um foco de 

melhor visualização) podem prejudicar a saúde dos estudantes, devendo ser 

objeto de preocupação por parte das autoridades educacionais. 

Um estudo realizado em uma escola na cidade de Petrolina/PE também 

buscou verificar os aspectos térmico, lumínico e acústico em sala de aula, nos 

turnos matutino e vespertino. De forma geral, foi verificado que a intensidade 

da fala do professor foi superior a 70dB, o que estaria acima do que é 

recomendado pelas normas regulamentares, podendo causar prejuízos à 

saúde desse profissional. Outro dado encontrado foi o sinal-ruído1 de +3,34 no 

                                                

1 
  Sinal- Ruído equivale a diferença entre a intensidade da voz do professor, medido há 
um metro do profissional (sinal) e o ruído do ambiente de sala de aula. 
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turno da tarde e de +0,7 no turno noturno, o que pode gerar interferência na 

inteligibilidade na fala do professor, pois o valor foi abaixo de 10dB, que é o 

valor mínimo do sinal-ruído recomendado para obter inteligibilidade da fala. Os 

valores referentes ao conforto lumínico também foram inadequados, sendo 

constatada uma intensidade de 279 lux no turno vespertino e de 111,14 lux no 

turno noturno. Considerando a temperatura, as salas estudadas não 

apresentaram valores superiores ao índice de insalubridade2, apresentando 

valores de 30,08ºC e 28,46ºC, nos turnos vespertino e noturno, 

respectivamente. Por outro lado, as salas de aula não apresentaram conforto 

térmico, pois mais de 10% dos participantes afirmaram estar insatisfeitos 

(DIAS; PINHEIRO; PINHEIRO, 2015). 

Ao considerar a percepção dos alunos e professores acerca da 

interferência dos aspectos ergonômicos das salas de aula, nas atividades de 

ensino-aprendizagem, Dias, Pinheiro e Pinheiro (2015) perceberam que os 

alunos afirmaram que o que mais interferia em sua aprendizagem era o ruído 

interno, design dos mobiliários e iluminação, enquanto que os professores 

afirmaram que eram o ruído, comportamento dos alunos e temperatura. Com 

isso, percebemos que tanto os discentes quanto os docentes afirmaram que o 

ruído era fator de interferência para o ensino-aprendizagem, indo ao encontro 

de um dos achados do estudo de Gonçalves, Silva e Coutinho (2009). 

 De forma geral, os estudos anteriores demonstram como os 

conhecimentos produzidos no campo da Ergonomia podem contribuir para a 

Educação, ao investigar os fatores do ambiente físico que afetam o processo 

de aprendizagem e propondo soluções que possam reduzir os danos 

causados. É possível perceber também que os professores podem sofrer 

danos à saúde devido a fatores ambientais de sala de aula, os quais poderiam 

estar associados a agravos vocais, osteomusculares e ao estresse. Dessa 

forma, estudos que busquem avaliar os aspectos ergonômicos de sala de aula 

e sua possível relação com os agravos de saúde dos professores, tornam-se 

importantes, visto que o ambiente de sala de aula é onde esses profissionais 

                                                
2  Índice de insalubridade: Foi considerado como índice de insalubridade, na presente 

pesquisa, valores superiores a 30,1 a 30,5ºC, conforme o que recomenda a NR 15 no seu 
anexo 3 para como trabalho leve com 45 minutos contínuo e 15 minutos de descanso, como 
os dos professores. 
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desenvolvem suas atividades na maior parte do tempo. Além da possibilidade 

de serem prejudiciais à saúde dos profissionais docentes, a inadequação ligada 

a esses aspectos pode influenciar direta e indiretamente, o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos.  
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4. EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

No Brasil, o movimento da Escola Nova, que defendia o acesso à escola 

pública gratuita e laica foi o marco pioneiro da Educação integral. Para essa 

modalidade de ensino, pode-se considerar três fatores como importantes para 

o desenvolvimento das escolas integrais. O primeiro foi a criação da Escola 

Parque, na década de 50, na cidade de Salvador – BA. Essa escola foi 

idealizada por Anísio Teixeira e se buscava o desenvolvimento de atividades 

que iam além do domínio cognitivo, sendo realizadas também, atividades 

relacionadas a cultura e ao lazer. Outro marco importante foi a criação dos 

Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), idealizados por Darcy 

Ribeiro, que colocaram em prática a filosofia da Educação Integral em escolas 

do ensino fundamental. Na mesma época surgiu no estado de São Paulo o 

Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), que realizava parcerias 

com outras instituições, possibilitando a utilização de espaços além da escola 

(DUTRA, 2013). 

Em Pernambuco, o programa de Educação Integral, criado pela Lei 

complementar nº 125/08, tem por objetivo uma melhoria na qualidade da 

educação do nível médio, funcionando em regime integral ou semi-integral 

(PERNAMBUCO, 2008). Para a criação de tal programa, surgiram, 

primeiramente, os centros experimentais. Segundo Silva, Lima e Barroso Filho 

(S/N), por meio do decreto nº 25.596, de 1º de junho do ano de 2003, foi criado 

em Pernambuco o Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano 

(CEEGP) no Recife, pioneiro no referido estado, tendo como objetivo 

desempenhar uma educação pública e gratuita de excelência, no nível do 

ensino médio.  

Após a criação do CEEGP, ocorreu a criação de outros centros 

experimentais no estado de Pernambuco: em 2005, o Centro de Ensino 

Experimental Bezerros e mais 11 centros em diferentes localidades no estado; 

no ano de 2006, mais sete centros foram criados, totalizando 20 Centros de 

Ensino Experimentais no estado de Pernambuco (DUTRA, 2013).  

O programa de Educação Integral tem por intuito proporcionar a 

expansão do nível médio para as microrregiões do Estado de Pernambuco, 

sendo criado, inicialmente, um total de 51 escolas em todo o estado (33 em 
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jornada integral e 18 semi-integral). Dentre essas, estão inclusos os centros de 

ensino experimentais que passaram também a ser Escolas de Referência em 

Ensino Médio.  

As Escolas de Referência possuem diferenciais em relação às escolas 

regulares, como, por exemplo, o fato de que os professores possuem 

dedicação exclusiva, cumprindo carga horária de trabalho de 40 horas (integral) 

ou de 32 horas (semi-integral) semanais (PERNAMBUCO, 2008). Além disso, a 

carga horária semanal das escolas de referência semi-integrais é de 35 horas-

aulas semanais, enquanto que nas de regime integral, a carga passa a ser de 

45 horas-aula.  

As escolas possuem na sua matriz curricular a Base Curricular Nacional 

Comum, sendo composta pelas seguintes disciplinas: Linguagens (Português, 

Artes e Educação Física), Ciências da Natureza (Química, Biologia e Física), 

Matemática, e Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia). 

As escolas de educação integral possuem, além dessa matriz Curricular 

Nacional Comum, a parte diversificada que contém: Língua Estrangeira, 

projetos de empreendedorismo e Direitos Humanos (PERNAMBUCO, 2012). 

As escolas integrais têm uma carga horária superior ao ensino regular, e 

possuem uma matriz curricular pautada na formação geral, não apenas 

aspectos cognitivos, mas buscando autonomia dos estudantes, intervindo no 

seu contexto social e visando uma transformação global em suas vidas, por 

meio do acesso à educação de qualidade (MOTA, 2006; DUTRA, 2013).  

 Para a implantação das Escolas de Referência alguns critérios deveriam 

ser cumpridos: as escolas deveriam oferecer apenas o ensino médio, e quando 

possuíam o ensino fundamental, deveriam remanejar os estudantes para outra 

escola, a mais próxima de mesmo nível; a estrutura física deveria contar com 

laboratórios, biblioteca, refeitório, quadra coberta e números diferentes de salas 

de aula, podendo ter 12, 15 ou 18 salas (DUTRA, 2013).  

A equipe de trabalho das Escolas de Referência em Ensino Médio 

(EREM’s) é composta pelo diretor (gestor), educador de apoio, secretário, 

coordenador de biblioteca, coordenador socioeducacional, coordenadores 

administrativos e chefes de núcleos de laboratório, que cumprem carga horária 

de 40 horais semanais. Além disso, o diretor exerce função em regime de 

dedicação exclusiva. O professor em regime de educação integral recebe 
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gratificação de localização, sendo acrescido 199% ao salário base do docente 

com 40 horas semanais, e 159% ao salário base daqueles com 32 horas 

semanais (PERNAMBUCO, 2008). 

 O programa de educação integral em Pernambuco abrange um total de 

300 escolas em ensino médio, distribuídas em todo o estado (DUTRA, 2013). 

Na cidade de Petrolina, região do Sertão do Submédio São Francisco, existem 

cinco escolas de referência, sendo três de regime semi-integral e duas 

integrais. As escolas de regime semi-integral com funcionamento de aulas em 

cinco manhãs e duas tardes são: a Escola de Referência em Ensino Médio 

Pacífico da Luz, Escola de Referência em Ensino Médio Jornalista João 

Ferreira Gomes e a Escola de Referência em Ensino Médio Otacílio Nunes. As 

integrais, que tem funcionamento de aulas todas as manhãs e tardes, são a 

Escola de Referência em Ensino Médio Clementino Coelho e a Escola de 

Referência em Ensino Médio Osa Santana.  

 Essas escolas estão localizadas em diferentes regiões da cidade e 

possuem 2563 alunos matriculados nas três séries do Ensino Médio, segundo 

o censo escolar do ano de 2015 do INEP. No ano de 2015 essas escolas 

apresentaram IDEPE entre 4,37 a 5,31, índices maiores do que o das escolas 

estaduais de Pernambuco que não eram de referência e das escolas de 

Petrolina, as quais apresentaram IDEPE médio de 3,75 e de 3,91, 

respectivamente. 

 Esses indicadores sugerem que os diferenciais das Escolas de 

Referência podem contribuir significativamente para melhoria da qualidade da 

educação, sendo necessário o aumento do investimento nesse tipo de 

iniciativa. Além disso, é importante a implantação de estudos e mecanismos de 

avaliação das Escolas de Referência, de modo que, se produzam dados que 

possam contribuir com as políticas de aperfeiçoamento da Educação no 

Estado. Outro ponto, também considerado importante, é o desenvolvimento de 

intervenções que busquem uma melhor qualidade de vida para os profissionais, 

para contribuir com a prevenção de adoecimento. Considerando os aspectos 

discutidos anteriormente é que o presente estudo encontra parte de suas 

justificativas. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. Geral 

Verificar se existem relações entre os agravos osteomusculares, 

qualidade de vida em voz e estresse em professores de Escolas de Referência 

em Ensino Médio no município de Petrolina/PE.  

 

5.2. Específicos 

 Investigar a prevalência de doenças osteomusculares, estresse e 

qualidade de vida em voz em professores da rede estadual de Escolas 

de Referência em Ensino Médio que atuam no município de Petrolina; 

 Analisar a percepção dos professores sobre o trabalho e a saúde; 

 Avaliar os níveis de iluminação, temperatura e ruído das salas de aula e 

compará-los com as Normas Regulamentares da ABNT; 

 Avaliar o perfil sociodemográfico e laboral desses professores; 
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6. MÉTODO 
 
6.1- Contexto de realização da pesquisa 

 O presente estudo foi realizado em todas (n = 5) as escolas públicas de 

ensino médio, com regime de funcionamento semi-integral ou integral, da 

cidade de Petrolina/PE. Nestas escolas, foram escolhidas três salas de aula, 

sendo cada uma correspondente a uma das três séries do ensino médio, para 

avaliação dos níveis de iluminância, temperatura e ruído. A escolha de cada 

sala deu-se por meio de visita in loco, tendo como objetivo determinar as salas 

viradas para a via mais barulhenta do entorno. Quando não havia salas de 

todas as três séries nessas condições, foi escolhida uma sala mais próxima de 

vias nas quais o barulho fosse maior, ou com mais tempo de exposição ao sol 

poente.  

 

6.2. Amostra 

 A amostra foi constituída por 70 docentes que lecionam nas salas 

selecionadas de cada escola, cujas idades variaram entre 23 e 60 anos (M= 

41,06. d.p= 8,35), de ambos os sexos (78,6% do sexo feminino). Os critérios de 

inclusão na amostra foram: ser professor de escola do ensino médio semi-

integral ou integral da rede pública da cidade de Petrolina/PE; lecionar nas 

salas escolhidas para análise ergonômica; ter pelo menos um ano de 

experiência como docente; e participar do estudo voluntariamente. Como 

critérios de exclusão foram definidos os seguintes: estar afastado das 

atividades laborais ou de licença por motivos de saúde; ser apenas professor 

de educação física, pois esses professores têm outros ambientes de ensino, 

como por exemplo, a quadra esportiva o que pode influenciar para o 

aparecimento de diferentes agravos. 

 

6.3- Instrumentos  

 Para avaliar os agravos na saúde dos professores foram utilizados os 

seguintes instrumentos, todos validados no Brasil:  

 O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), para 

avaliar os distúrbios em diferentes regiões do corpo e sua ocorrência 

nos últimos 12 meses, bem como nos sete dias anteriores à entrevista e 
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a possível interferência desses distúrbios no trabalho (PINHEIRO; 

TRÓCOLLI; CARVALHO, 2002) (Anexo 1); 

 O Inventário de Sintomas de Stress de LIPP (ISSL), que fornece uma 

medida de sintomatologia de estresse em adultos, a partir das etapas 

referentes às fases do estresse: a primeira etapa refere-se aos sintomas 

físicos ou psicológicos experimentados nas últimas 24 horas; a segunda 

e terceira etapas são compostas por sintomas físicos e psicológicos 

referentes à última semana e ao último mês, respectivamente. Alguns 

sintomas aparecem tanto na etapa 1 quanto na 3, mas com intensidades 

diferentes, sendo no total 37 itens de natureza somática e 19 

psicológicas (LIPP; GUEVARA, 1994) (anexo 2);  

 O Protocolo de Qualidade de Vida em Voz (QVV), composto por 10 itens 

que são divididos nos domínios físico e social-emocional, avaliados por 

meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos (1 = nunca acontece e 

não é um problema; 2= acontece pouco e raramente é um problema; 3= 

acontece as vezes e é um problema moderado; 4= acontece muito e 

quase sempre é um problema; e 5= acontece sempre e realmente é um 

problema) (GASPARINI; BEHLAU, 2009) (Anexo 3);  

Também foi utilizado um questionário (Apêndice 1) produzido pelos 

próprios pesquisadores, contendo questões referentes ao sexo, idade, renda 

mensal, escolaridade, alimentação, dentre outros. Além disso, questões 

laborais, sobre o tempo de profissão, horas trabalhadas, quantidade de turnos 

trabalhados e de emprego, se desenvolve outro tipo de trabalho, qual a 

frequência, etc.  

 As condições ergonômicas das salas de aula foram analisadas a partir 

da mensuração do ruído, luminosidade e temperatura, e posterior comparação 

dos valores obtidos com as normas orientativas da ABNT. Para analisar o ruído 

foi utilizado o decibelímetro da marca Instrutherm e modelo Sound Level Meter 

DEC-5030, com filtro de banda de oitava e terça de oitava. Foi utilizado o 

circuito de ponderação – “A”, circuito de resposta –“lenta – slow”; escala de 

medição entre 30 a 130 dB(A), devidamente calibrado.  Para a medição do 

ruído ocupacional, utilizou-se o dosímetro da marca Instrutherm e modelo 



56 

 

 

DOS-500, circuito de ponderação – “A”, circuito de resposta - “lenta – slow” e 

escala de medição entre 70 a 140 dB. As Normas de referência para 

comparação foram a NBR 10.152 e a NR-15. 

A avaliação da luminosidade foi feita por meio de um luxímetro da marca 

Instrutherm e modelo LD-220, em escala de medição “lux”. Além disso, a NBR 

5413 e a NBR 5382.  

A temperatura foi avaliada por meio de um medidor de estresse térmico 

modelo TGD-300, contendo três termômetros: Termômetro de Globo que varia 

em uma escala de +10ºC a 120ºC e mede a influência do calor dos corpos; 

Termômetro de Bulbo Úmido, que varia em uma escala de +10ºC a 100ºC e 

mede a umidade relativa do ar, por meio de um pavio de algodão imerso em 

água destilada; e por fim, o Termômetro de Bulbo Seco, cuja escala varia de 

+10ºC a 50ºC e mede a incidência do ar seco. Como norma regulamentar, 

utilizou-se a NR-15. 

 Durante a coleta de dados também foi utilizado um checklist para 

verificar equipamentos da sala de aula (ar-condicionado e ventiladores), o 

número de alunos e filas de carteiras, luminárias por filas, o tipo de luminária 

utilizada, se possuía acesso a luz natural, formato da sala (Apêndice 2). 

 Para realização das entrevistas com os docentes, foi utilizado um roteiro 

semiestruturado (Apêndice 3), para aprofundar a análise sobre questões 

referentes ao trabalho e saúde desses profissionais. Essa entrevista buscou 

levantar informações sobre como os professores lidam com o trabalho, sua 

percepção acerca do ambiente escolar e o seu envolvimento com a instituição 

de ensino. Em relação à saúde, buscou-se analisar o cuidado e a percepção, 

as consequências dos possíveis problemas de saúde identificados e o estresse 

dos participantes. Também foram investigadas as expectativas de trabalho, os 

planos futuros, carreira docente e seu desejo de segui-la, bem como o quanto 

eles consideram reconhecida a sua profissão. 

 A entrevista foi realizada apenas com os professores que apresentaram 

os escores mais elevados nas escalas de mensuração de aspectos da saúde 

(qualidade de vida em voz, agravos osteomusculares e estresse), indicando 

assim, maior índice de estresse e agravos osteomusculares, e menor qualidade 

de vida em voz. De forma que foi constituída uma subamostra com 18 

participantes (94,4% do sexo feminino). 



57 

 

 

 

6.4 - Procedimentos de coleta e análise de dados  

O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, a Escala de 

estresse de LIPP, o Protocolo de Qualidade de Vida em Voz e o questionário 

são instrumentos autoaplicáveis, que foram entregues aos participantes para 

que eles preenchessem individualmente, no próprio ambiente de trabalho e de 

acordo com suas disponibilidades. A análise do ruído do ambiente foi feita com 

o uso de um decibelímetro, em dois momentos (com a presença e ausência 

dos alunos), no turno da manhã e da tarde, em sete pontos previamente 

selecionados. Um desses pontos buscava medir o tom de voz do professor na 

sala quando havia a presença de alunos. Para a medição do ruído ocupacional 

foi feita com o uso de um dosímetro, inserido no professor, com o microfone na 

camisa do mesmo próximo ao ouvido, durante 30 ou 60 minutos, para medição 

que ocorresse em uma aula ou duas aulas, respectivamente.  

 A iluminação foi mensurada também nos turnos da manhã e da tarde, 

utilizando os critérios de medição da norma NBR 5382, para cada tipo de sala e 

iluminação contida. Para a análise da temperatura, o medidor de estresse 

térmico foi instalado no centro de cada sala, na altura do tórax do professor, 

sendo realizadas medições a cada dez minutos, no turno da manhã e da tarde, 

com seu início ocorrendo após 15 minutos do aparelho instalado e com a 

presença dos professores e alunos na sala de aula.  

Não ocorreu verificação das condições ergonômicas das salas após as 

aulas de artes e de educação física e nem em dias de eventos, por conta da 

possível agitação dos alunos. 

A entrevista semiestruturada foi realizada individualmente, em um local 

na própria escola, com o mínimo de interferências externas possível. A análise 

dos resultados seguiu os passos propostos na análise de conteúdo, seguindo a 

orientação de Bardin (2011): primeiramente ocorreu a leitura flutuante; na 

sequência foram formadas categorias que agrupavam respostas com conteúdo 

semelhante e criado um protocolo de análise; a seguir, foi feita uma leitura 

atenta de todas as entrevistas, seguindo o disposto no protocolo; e por fim, as 

categorias foram numeradas e inseridas em um banco de dados do software 

estatístico SPSS, versão 20.0. 
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Para as análises do QVV, do Inventário de LIPP, do QNSO e 

questionário foram utilizados testes não-paramétricos, com o auxílio do 

software estatístico SPSS, versão 20.0. 

Antes da pesquisa definitiva foi realizado um estudo piloto em uma 

escola estadual de ensino médio da cidade de Petrolina, e que não faz parte da 

amostra definitiva do estudo. Foram utilizados todos os instrumentos e 

procedimentos do presente estudo nessa fase da pesquisa piloto, para que se 

pudesse avaliar previamente a adequação e eficácia dos procedimentos para 

coleta dos dados.  

 

6.5 - Aspectos Éticos 

 Inicialmente ocorreu o contato com as instituições de ensino, objetivando 

solicitar autorização para realização da pesquisa, através da assinatura da 

carta de anuência. Na sequência, o projeto de dissertação foi submetido ao 

Comitê de Ética e Deontologia em Pesquisa com Seres Humanos (CEDEP) e 

apenas após a sua aprovação, sob o número 48795115.5.0000.5196, é que foi 

solicitada a participação voluntária dos professores e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 4).  

 As informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, 

sendo acessíveis apenas à pesquisadora, seus orientadores e à equipe de 

pesquisa. As identidades dos participantes foram mantidas em sigilo. Todos os 

procedimentos adotados na presente pesquisa obedeceram aos critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, previstos na Resolução nº 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde.  
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7. RESULTADOS 

 
7.1 Aspectos sociodemográficos e laborais 

No que se refere ao tempo de docência, os professores trabalham, em 

média, há 17,52 anos na profissão da docência (mínimo 1,25 e máximo 34 

anos, d.p 8.54), com jornada média de nove horas diárias (d.p 2,08) e de 42,34 

horas semanais (d.p 11,68). Os participantes responderam também que 

trabalham no mínimo em uma e no máximo em três escolas. 71,4% deles 

trabalham no turno integral (manhã e tarde), enquanto que o restante nos três 

turnos. A quantidade de empregos que eles possuem variou entre 1 e 3 e a 

renda média desses profissionais foi de R$ 3.780,28 (d.p 1.142,27). Em relação 

aos dados referentes ao estado civil, nível instrucional e raça/etnia estão 

inseridos na tabela 1. 

  

Tabela 1: Estado civil, nível instrucional e raça/etnia dos 

professores 

 

 

 

Estado Civil 

Solteiro 18,6% 

Casado 55,75% 

União estável 8,65% 

Separados 12,9% 

Viúvos 4,3% 

 

 

Instrução 

Pós-graduação completa 87,1% 

Pós-graduação incompleta 4,3% 

Superior completo 7,1% 

Superior incompleto 1,4% 

 

 

Raça/Etnia 

Branca 61,85% 

Negra 33,8% 

Indígena 4,4% 

Fonte: a própria autora 
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Cerca de 25% dos participantes desenvolvem outra atividade além da 

docência, de uma a duas vezes por semana (43,8%) e 37,5% mais do que 

cinco vezes por semana. Os que trabalham em outra atividade atuam em: 

atividades acadêmicas (ex: Coordenação acadêmica, supervisão de grupo de 

pesquisa), atividades do lar e outras atividades diversas, conforme ilustra a 

Figura 1.  

 

Figura 1: índice de professores que executam outra atividade além 

da docência  

 Fonte: A própria autora 

 

Os dias mais frequentes para a realização de atividades de lazer, são, 

para 92,3% dos participantes, os fins de semana ou feriados. Dentre estas, 

estão incluídas atividades artístico-culturais, esportes e outras atividades 

diversas (Figura 2). 

Quase metade dos participantes (49,3%) afirmou que pratica alguma 

atividade física (Figura 3), com frequência variando entre 1 ou 2 vezes semana 

(45,5%), 3 ou 4 vezes por semana (33,3%), 5 ou mais vezes por semana 

(12,1%), e por último, 9,1% afirmou que não pratica atividades físicas com 

regularidade.  
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Figura 2: atividades de lazer realizada pelos professores 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lazer com a família

Lazer com os amigos

Atividades artístico-culturais

esportes

Passeio

Atividades religiosas

Gastronomia

Outras atividades

Fonte: A própria autora 
 

A maior parte dos participantes afirmou possuir uma alimentação 

balanceada (47%) ou parcialmente balanceada (31,8%). Considerando o 

tabagismo e o uso de álcool e outras drogas, apenas 2,9% afirmou fumar e 

1,4% que faz uso de outras drogas, enquanto que 44,3% afirmou consumir 

bebidas alcoólicas. 

 

Figura 3: Prática de atividades físicas dos professores 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Outros

Musculação

Natação

Ginástica

Lutas

 
Fonte: A própria autora 
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Em relação aos agravos de saúde, 10% dos participantes afirmaram ser 

hipertenso, 4,3% que têm diabetes, 2,9% sofre de enxaqueca, 2,9% sente 

dores osteomusculares e 10% possui outros tipos de agravos à saúde. 

Entretanto, a minoria realiza tratamento com profissionais de saúde (27,1%), e 

os que realizam tratamentos estão distribuídos entre os profissionais descritos 

na Figura 4. 

Figura 4: Tratamento com profissionais de saúde 
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 Fonte: A própria autora 

 

A maioria dos professores (53,6%) afirmou já ter gozado de licença 

médica por motivos de saúde, sendo os motivos relacionados a questões 

fisiológicas, psicológicas, vocais ou cirurgias (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Figura 5: Motivos para licença dos professores 
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7.2 Qualidade de vida em voz, estresse e agravos osteomusculares 

Inicialmente, foi aplicado o teste de Kolmogorov-Sminov para verificar se 

os dados referentes à qualidade de vida em voz, estresse e agravos 

osteomusculares seguiam uma distribuição normal, o que não foi constatado. 

Por essa razão, foram utilizados testes não paramétricos para realização das 

análises inferenciais, que serão apresentadas a seguir. 

 A qualidade de vida em voz dos professores da pesquisa apresentou 

escores altos nos três domínios avaliados (total, físico e socioemocional). A 

este respeito, relembramos que os escores poderiam variar entre 0 e 100, de 

forma que quanto mais próximo de 0, pior a qualidade vocal. O domínio que 

apresentou escore médio inferior aos demais foi o físico (M = 84,11; ±15,39), 

enquanto que o socioemocional apresentou o índice mais elevado (M = 93,93; 

±12,21), e o domínio total apresentou escore médio de 88,41 (±12,71).  

O teste de Spearman indicou a existência de uma correlação positiva 

entre o domínio total e o físico (s = 0,99; p < 0,01) e socioemocional (s = 0,76; p 

< 0,01), e entre o domínio físico e o socioemocional (s = 0,7; p < 0,01), 

indicando uma relação entre os domínios. 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para verificar se os índices dos 

domínios da qualidade de vida em voz (físico, socioemocional e total) variavam 
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significativamente em função das variáveis sexo, turnos de trabalho, execução 

de outra atividade além da docência e uso de medicamentos. Após a análise, 

constatou-se que não houve influência de nenhuma dessas variáveis sobre a 

qualidade de vida de voz (todos os p > 0,05).  

Para avaliar se havia relações entre os domínios da qualidade de vida 

em voz e as variáveis carga horária diária, semanal, lazer semanal, tempo de 

profissão, consumo diário de água e horas de sono foi utilizado o teste de 

correlação não-paramétrico de Spearman, o qual indicou não haver 

associações entre essas variáveis (todos os p > 0,05).  

Para fins de análise, a idade foi categorizada em quatro subcategorias 

(20 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos e acima de 50 anos), e para verificar 

se existia influência dessa variável sobre a qualidade de vida em voz foi 

utilizado o teste de Kruscal-Wallis, o qual não indicou a existência de diferenças 

significativas na qualidade de vida em voz, em função das faixas etárias. 

Para a análise da variável estresse, cinco participantes foram excluídos 

da amostra, pois deixaram de responder alguns itens da escala de Lipp (1994), 

o que impossibilitou avaliar com precisão esta variável nesses indivíduos. 

Desta forma, foram mantidos apenas 65 participantes (76,92% sexo feminino e 

23,08% sexo masculino) para análise do estresse e suas relações com outras 

variáveis do estudo. 

 Inicialmente foi constatado que a maioria dos participantes (53,8%) não 

apresenta sinais de estresse e dentre os que apresentaram indicativos dessa 

patologia a maioria (86,66%) encontra-se na fase de resistência física ou 

psicológica, conforme detalhado na Figura 6. 

O teste do Qui-quadrado foi utilizado para verificar se as variáveis sexo, 

turnos trabalhados e execução de outra atividade além da docência estariam 

relacionadas à fase do estresse, o que não foi constatado (p > 0,05).  

Para a análise dos agravos osteomusculares as respostas ao 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares foram categorizadas da 

seguinte forma: as pontuações em cada parte do corpo (pescoço, ombros, 

cotovelos, punhos e mãos, coluna dorsal, coluna lombar, quadris ou coxas, 

joelhos e tornozelos) foram somadas, sendo que presença de dor nos últimos 

sete dias e/ou nos últimos 12 meses valia um ponto, enquanto que a 

interferência nas atividades do trabalho nos últimos 12 meses valia dois pontos; 
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após o somatório das pontuações em todas as partes do corpo foram formadas 

as seguintes categorias: 1: Nenhum tipo de queixa (pontuação = 0), 2: Queixa 

de pequena magnitude (presença de dor nos últimos sete dias e/ou nos últimos 

12 meses) e 3: Queixa de magnitude considerável (presença de dor nos 

últimos sete dias e/ou nos últimos 12 meses e interferência nas atividades do 

trabalho nos últimos 12 meses). 

 

Figura 6: Fases do estresse 
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 Fonte: A própria autora 

 

Após as análises observou-se uma baixa prevalência de sintomas 

osteomusculares, sendo a região da coluna lombar a que apresentou o maior 

índice de queixa de magnitude considerável, porém ainda em pequena 

proporção. Além disso, os ombros apresentaram o maior índice de queixas de 

pequena magnitude (Figura 7). 

O teste do Qui-quadrado foi utilizado para analisar se as variáveis sexo, 

turnos em que trabalha, execução de outra atividade além da docência, idade 

categorizada, quantidade de empregos e quantidade de escolas em que 

trabalha estariam associadas às frequências de queixas de agravos 

osteomusculares nas regiões do corpo, o que não ocorreu.  
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Figura 7: Frequência de agravos musculares em diferentes partes 

do corpo 
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 Fonte: A própria autora 

 

Além disso, o teste de Kruskal-Wallis indicou que não houve diferenças 

significativas (p > 0,05) na frequência média de queixas osteomusculares que 

pudessem ser associadas à carga horária de trabalho (diária e semanal), ou às 

horas de lazer por semana. 

O tempo de profissão docente foi agrupado em quatro subcategorias 

(até 10 anos, entre 11 a 20 anos, entre 21 a 30 anos, acima de 30 anos de 

profissão), para verificar se existe relação entre essa variável e as queixas dos 

agravos osteomusculares nas regiões do corpo humano. O teste do Qui-

quadrado apontou para uma associação entre a frequência de queixas nos 

ombros (χ2= 14,89; g.l = 6, p=0,02) e nos punhos e mãos (χ2= 16,24, g.l= 6, p= 

0,01) e o tempo de profissão, no sentido de que quanto maior o tempo de 

profissão docente, mais frequentes eram as queixas na região dos ombros e 

punhos e mãos. Foi percebido que sete participantes desenvolvem atividade 

docente há mais de 30 anos, sendo que desses, três apresentaram queixas de 

magnitude considerável na região do ombro, e um apresentou queixa da 

mesma magnitude na região dos punhos ou mãos (sendo esse, o único 

participante ter relatado queixas de magnitude considerável nessa região). Vale 

ressaltar que os resultados desses dados requerem cuidado nas 

interpretações, visto que o número de participantes que desenvolvem 
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atividades docentes há mais de 30 anos é bem menor comparados com as 

outras subcategorias de tempo de trabalho, o que ocasionou poucos 

participantes nos diferentes níveis de queixas. 

O teste de Kruskal Wallis indicou que não houve diferenças significativas 

na qualidade de vida em voz que pudessem estar associadas à fase do 

estresse ou a queixas osteomusculares na parte superior do corpo (p > 0,05). 

Por outro lado, esse mesmo teste demonstrou que as queixas em relação ao 

pescoço exerceram influência sobre o domínio físico (H = 4,23; g.l = 1; p = 

0,04) da qualidade vocal, bem como que as queixas em relação ao ombro 

também influenciaram o domínio total (H = 3,88; g.l = 1; p = 0,49) e o domínio 

físico (H = 3,89; g.l = 1; p = 0,48). Mais especificamente, foi possível observar 

que indivíduos com maior severidade de queixas na região do pescoço 

apresentaram menor índice médio no domínio físico (M= 68,45 ± 16,64), e que 

aqueles com maior severidade de queixas no ombro apresentaram os menores 

escores médios nos domínios físico (M= 70,83 ±15,74) e total (M= 78,75 

±13,95).  

 

7.3 Percepção dos professores sobre as atividades laborais e agravos à 

saúde 

 Uma entrevista semiestruturada foi conduzida com os participantes que 

pontuaram mais nas escalas de estresse e agravos osteomusculares e, menos 

no protocolo de qualidade de vida em voz em cada escola. Sendo assim, foram 

selecionados no mínimo três participantes de cada escola que manifestaram 

maior agravos à saúde. A partir desses critérios, identificou-se um total de 19 

participantes, dos quais apenas um não aceitou participar da entrevista. Após a 

transcrição e leitura flutuante dos dados, foram formadas categorias para 

agregar as respostas dos professores a partir de critérios considerados mais 

relevantes para os objetivos desse estudo.   

Ao serem questionados sobre se haviam decido pela docência desde o 

início de sua carreira (Você sempre quis ser professor?), 77,8% afirmou que 

não tinham o desejo, pelo menos inicialmente, de ser professor. O motivo mais 

frequentemente evocado (39%) para justificar o porquê de eles terem se 

tornado professores foi o fato da região possuir, nas suas épocas de formação, 

poucas instituições de ensino. Ainda assim, as que existiam possuíam como 
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foco principal a formação de professores para Educação Básica. O relato 

descrito abaixo ilustra um pouco dessa realidade: 

 
“Fiz FFPP, mas era o que eu tinha oportunidade de fazer, eu não tinha 
oportunidade de fazer outra coisa, então eu fui fazer FFPP e fiz história, 
porque dos cursos oferecidos era o que mais combinava, então é baseado 
nisso que sou professora” (P.12) 

 

Outros motivos também foram relatados, como por exemplo, a falta de 

condições de se deslocar para outra cidade – o que de certo modo também 

envolve o fato de escolher cursos oferecidos na região – não ser a primeira 

opção para escolha de um curso, influência da família, por ter surgido uma 

oportunidade etc. É importante mencionar que alguns participantes relataram 

mais de um desses motivos como justificativa para sua escolha pela carreira 

docente. Apesar disso, a maioria (55,6%) alegou que nunca pensou em desistir 

da profissão.  

No que se refere à avaliação sobre a experiência com escolas nas quais 

eles trabalharam anteriormente, observou-se a prevalência de aspectos 

positivos na fala dos docentes, conforme exemplos a seguir:  

 

“... a minha última escola eu estava num processo de cedência do estado 
para o município, e assim, eu vivi uma experiência maravilhosa, muito boa” 
(P1)”  
 

“O aspecto físico era muito bom. A escola tinha cantina, auditório, 
laboratórios... dava aulas teóricas e seguia para a prática...” (P11)  
 

“Eu gostava de alguns colegas de trabalho...”  (P4).  
 

 

Com relação aos aspectos negativos das experiências anteriores (Figura 

8), destacaram-se as seguintes categorias: atividade laboral negativa (ex.: “era 

diferente daqui, para as de referências, a escola ‘normal’ ela não trabalha com 

a educação com valores, não trabalha os pilares da educação, então ela é 

muito conteudista...” P16); aspectos físicos negativos (ex.: “as salas eram 

quentes, não eram climatizadas, não tinham ar-condicionado, era muito 

complicado principalmente em relação ao barulho” - P4); relacionamento 

interpessoal negativo (ex.: “eu achava um pouco difícil a questão de 

relacionamento com algumas pessoas” -  P8 ); muita cobranças dos pais (ex.: 

“...era uma escola particular, então assim, aqui existe cobrança do professor, 
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mas na escola particular a cobrança além de vir da escola vem dos pais 

também, com muito mais ênfase” - P9 ); e déficit na quantidade de profissionais 

(ex.: ...” a diferença lá era que faltavam mais pessoas para trabalhar na 

escola”). 

 

Figura 8: Aspectos negativos das experiências anteriores 
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 Fonte: A própria autora 

 

Ao investigar a percepção dos professores em relação à escola atual, a 

maioria dos participantes (83,3%) considerou como positiva, apesar de 33,3% 

possuir algum tipo de queixa em relação à estrutura física das Escolas de 

referência, como pode ser percebido na seguinte fala:  

 
“A falta desse espaço apropriado, nos deixa sem muitas opções... mas em 
relação a escola ela é muito boa, nenhum problema. Só essa questão da 
falta de uma infraestrutura adequada para uma escola que trabalha em 
regime semi-integral” (P7) 
 

Dentre os fatores que contribuem para o professor se sentir bem na 

escola, se destacaram o relacionamento interpessoal com os colegas de 

trabalho e os alunos, e os sentimentos no ambiente de trabalho, com ambos 

apresentando o índice de 38,9% de frequência de evocação. Dentre os fatores 

negativos presentes na escola mais evocados, destacaram-se: infraestrutura 

(27,8%), déficit nos instrumentos tecnológicos (27,8%) e a jornada integral 

(16,7%). 
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A maioria dos professores relatou possuir relacionamento positivo com 

os colegas de trabalho (88,9%), a gestão (100%) e com os estudantes (94,4%) 

e 5,6% afirmou que possui um relacionamento razoável com os colegas de 

trabalho e os estudantes. Em se tratando especificamente da relação com os 

alunos, mais da metade (66,7%) dos participantes alegou ter algum conflito 

com os alunos, estando estes relacionados principalmente à falta de respeito e 

limites em sala de aula (22,2%) e mal comportamento em sala de aula (27,8%) 

- por exemplo, conversas em sala de aula, uso do celular ou fone de ouvido 

etc. Outros motivos também foram citados pelos professores como sendo 

causa de conflitos: mal-entendidos, não aceitação da turma e questões ligadas 

a religião.  

Em relação aos colegas de trabalho, a maioria dos motivos apontados 

como causa de conflitos estava relacionada a divergências de opiniões entre os 

profissionais, o que se pode considerar algo aceitável, pois em um grupo com 

vários integrantes é comum e até desejável que haja diversidade de opiniões, 

em alguns ambientes de trabalho, desde que se mantenha o respeito mútuo.  

Por fim, quanto ao relacionamento com membros da gestão, apenas 

33,4% afirmou ter algum tipo de conflito, e quando estes ocorriam também 

estavam relacionados a divergências de opiniões e/ou a questões relacionadas 

às demandas da própria escola. O trecho a seguir ilustra um pouco desta 

percepção sobre o exercício profissional e relação com membros da 

comunidade escolar:  

 
“É assim, quando eu idealizo algum projeto, como eu já fiz aqui, ele é aceito 
pela gestão, pelos professores e principalmente pelos alunos, e eles 
executam tudo que eu faço sem problema nenhum... Sem rejeição” (P.8 
Sic).  

 

A maioria dos professores (66,7%) também se descreveu como 

realizados profissionalmente e reconhecidos (61,1%) naquilo que fazem pelos 

alunos ou ex alunos (38,9%), pela gestão (27,8%) e por colegas de trabalho 

(16,7%).  

Algumas questões da entrevista também buscaram investigar os planos 

futuros dos professores, a partir das quais foi possível observar que um número 

expressivo (61,1%) dos participantes tem como meta investir em 
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aperfeiçoamento profissional, por meio, por exemplo, do ingresso em cursos de 

mestrado e doutorado. Por outro lado, um terço dos entrevistados informou que 

planeja fazer outra formação, o que pode estar envolvido tanto com uma 

suposta insatisfação com a área da educação, quanto com a carreira docente. 

Ou ainda, pelo fato de grande parte da amostra ter cursado a graduação em 

licenciatura, apenas por não ter tido condições de se deslocar da sua cidade 

natal, tendo que se adequar à pouca diversidade de cursos oferecidos na 

região, à sua época de formação. 

 Buscando complementar os dados coletados sobre estresse, qualidade 

vocal e agravos osteomusculares, por meio dos instrumentos objetivos, 

algumas questões da entrevista foram elaboradas para avaliar a percepção 

mais subjetiva dos professores a respeito desses fatores.  

No que se refere ao estresse, a maioria (72,2%) dos participantes 

afirmou que a escola seria uma potencial fonte de estresse, sendo os principais 

fatores geradores de estresse: a carga horária elevada e o ritmo de trabalho 

(22,2%), desinteresse dos alunos (16,7%), jornada integral (16,7%), salas 

superlotadas e o barulho excessivo (16,7%). Outros fatores como 

comportamentos inadequados em algumas turmas, busca por coisas novas, 

falar em alta intensidade, cobranças por parte da escola e as metas 

estabelecidas nas políticas estaduais também foram destacados por cerca de 

um terço dos entrevistados. Os trechos a seguir ilustram um pouco da 

percepção dos entrevistados a respeito dos fatores causadores de estresse. 

 

“... hoje eu acho que em todo local de trabalho, a vida, o ritmo de vida que 
nós estamos levando hoje em dia, tudo hoje nos causa estresse... E o ritmo 
de trabalho, como eu tava dizendo aqui, o ritmo é muito intenso... todos os 
dias nove aulas, nove aulas, nove aulas, 45 alunos, 50 alunos numa sala de 
aula, então não tem como dizer que isso não estressa. Com certeza 
estressa sim, estressa sim” (P1 sic.). 
 
“Não sei se é nessa escola, talvez sim pela coisa da integralidade, que você 
tem que tá o dia inteiro e isso lhe dá uma certa prisão... mas por esse 
aprisionamento que nem sempre é produtivo. Porque as vezes você já 
terminou o que tinha que terminar, mas você tem que cumprir hora” (P4 Sic). 
 
“... essa falta de interesse dos alunos de realizar as atividades, e a gente 
tem que tá o tempo todo com eles ali, cobrando, motivando, ou não sei se 
posso usar essa palavra, se a gente consegue motivar alguém, mas pelo 
menos tentando, trazer para esse aluno a importância de estar realizando 
essas atividades” (P7 Sic.) 
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“Tem, algumas turmas que me causam estresse terrível... se você não botar 
moral ou então brigar, você não dá aula não, porque é muita conversa, é 
muita conversa” (P3 Sic.) 

 

Ao serem questionados sobre as ações que eles empreendiam para 

combater o estresse, 27,8% alegou possuir alguma estratégia que usava com 

bastante frequência e 11,1% relatou utilizá-las apenas raramente. As principais 

ações de combate ao estresse relatadas pelos participantes são apresentadas 

no Gráfico 9, a seguir. 

 

Figura 9: Recursos para aliviar o estresse 
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 Fonte: A própria autora 

 

88,9% dos entrevistados afirmaram que já sentiu algum tipo de alteração 

vocal que interferiu nas suas atividades, sendo a mais comum a rouquidão, 

seguida de calos nas cordas vocais e faringites (Figura 10). Conforme relata o 

P1, esse tipo de alteração é muito comum no cotidiano dos docentes: “Sim, 

sim, normal... a gente faz uso muito da fala... Mas não tem como você trabalhar 

nove aulas todos os dias e você não sentir a garganta irritada, a fala um pouco 

cansada, já um pouco rouca, acho que é natural” (P1).  

Ao serem questionados sobre que medidas eles tomavam para cuidar de 

sua voz, destacaram-se a ingestão de água (44,4%), gargarejo (16,7%), falar 

menos e em uma intensidade mais baixa, medicamentos naturais (11,1%), 

comer maçã (11,1%), não comer fruta cítrica (5,6%), usar microfone (5,6%), e 
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uso de medicamentos (5,6%). Nenhum participante afirmou fazer tratamento no 

momento com fonoaudiólogo, ou realizar procedimentos orientados por esse 

tipo de profissional, excetuando-se a ingestão de água. Por fim, 11,1% afirmou 

não ter nenhum cuidado específico para com a suas vozes. Apesar dessa 

aparente negligência, quase todos os entrevistados (94,4%) afirmaram que já 

forçou demais a voz ao dar aula, sendo que desses, 38,9% afirmou que isso 

ocorre com significativa frequência. 

 

Figura 10: Alterações vocais nos professores 
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 Ao investigar a percepção dos entrevistados sobre os agravos 

osteomusculares, 77,8% afirmou dores pelo corpo (por exemplo, tensão 

muscular, bursite, tendinite e dor de cabeça), sendo a maior concentração 

(66,7%) na região superior. Também afirmaram sentir dores na região inferior 

(50%), porém em menor proporção. O cuidado para evitar esse tipo de agravo 

variou entre tratamento com profissional de saúde, atividade física, medidas 

não medicamentosas e medidas alternativas (respiração, alongamentos, 

massagens e/ou busca por equilíbrio), como pode ser vista na Figura 11: 
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Figura 11: Cuidados para evitar agravos osteomusculares 
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Muitos dos entrevistados (94,4%) afirmaram que trabalham doentes, 

sendo as enfermidades mais frequentes: dores de cabeça e/ou enxaqueca 

(44,4%), gripes e/ou inflamação na garganta (38,9%), febre e/ou moleza no 

corpo (27,8%) e dores musculoesquelética (22,2%). Ao questioná-los sobre o 

motivo de trabalhar doente, a maioria afirmou que ocorria pela dificuldade no 

sistema (61,1%), em que mesmo apresentando atestado precisa repor a aula, e 

pela preocupação com os alunos e/ou escola (33,3%), conforme ilustram os 

trechos a seguir: 

   

“… às vezes a gente dá aula com a garganta doendo, com febre, porque a 
nossa profissão ainda tem esse detalhe, mesmo que você coloque um 
atestado, mesmo que você vá no médico e o médico tá dizendo ali que você 
não tem condições, mas depois você tem que pagar, você tem que repor. 
Eu creio que é a única profissão que você tem que trabalhar um dia perdido 
por que você tava doente, então as vezes baseado nisso, é melhor você dar 
uma aula com febre, dar uma aula com a garganta ali, e aguentar por causa 
dessas obrigações terríveis” (P12 Sic.) 
 
“...não vou prejudicar meu aluno, não vou deixar meu aluno com aula vaga” 
(P13 Sic) 
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7.4 Ergonomia nas salas de aula  

As medições ergonômicas nas salas de aula foram realizadas entre os 

meses de março e outubro, perpassando as estações de outono, inverno e 

primavera. Entretanto, na cidade de Petrolina/PE o clima predominante é o 

semiárido, fato também ocorrido no ano do presente estudo, apresentando 

temperatura média de 26,73ºC3. Os dados referentes a quantidade de alunos 

presente em cada sala estão descritos na Tabela 1: 

 

Tabela 2: Quantidade de alunos presentes em sala 

Escola Turno 1º ano 2º ano 3º ano 

 

Escola A 

Matutino 32 28 30 

Vespertino 37 28 32 

 

Escola B 

Matutino 38 41 37 

Vespertino 32 44 37 

 

Escola C 

Matutino 39 43 45 

Vespertino 37 35 42 

 

Escola D 

Matutino 26 40 42 

Vespertino 26 40 39 

 

Escola E 

Matutino 23 32 15 

Vespertino 23 31 29 

Fonte: A própria autora 

 

Nesse tópico serão apresentados os resultados referentes à avaliação 

dos aspectos ergonômicos das salas de aula analisadas. Todas as variáveis 

foram mensuradas e analisadas em conformidade com o que recomenda as 

Normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social e normas da ABNT  

 

7.4.1 Aspectos Lumínicos 

A medição da iluminação ocorreu conforme o que recomenda a NBR 

5382, para ambientes de campo de trabalho retangular e iluminado com fontes 

de luz em padrão regular, em duas ou mais fileiras de luminárias. A Figura 12 

apresenta os pontos de mensuração da iluminação nas salas de aula. 

                                                
3  Para esse cálculo foram consideradas as médias mínimas e máximas entre os meses de março e 

outubro de 2016, extraída do laboratório de meteorologia da UNIVASF. 
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Figura 12: Pontos de medidas de iluminação nas salas de aula 

                               Fonte: NBR 5382 

 

Conforme ilustrado na Figura 12, a medição ocorreu em 18 pontos da 

sala, sendo t1 a t4 medidas laterais, p1 e p2 as extremidades (p1 a 

extremidade na parte da frente e p2 a parte do fundo), r1 a r8 medições da 

parte central, q1 e q2 a área da frente, próximo ao quadro, e q3 e q4 a parte do 

fundo. O instrumento foi instalado na altura das cadeiras dos alunos. 

Após a leitura, foi calculada a média aritmética de cada área do campo 

de trabalho, obtendo os valores de R, Q, T e P, para assim, determinar a 

iluminância média da sala de aula, utilizando a seguinte equação:  

 

 

Iluminância Média =   (3) 

 
 
                                                       Fonte: NBR 5382 

 

Onde: N é o número de luminárias e M é o número de filas. 

 

A norma que indica os valores adequados para a iluminação é a NBR 

5413, a qual indica que o nível aceitável em salas de aula poderia ser em 

média 200, 300 ou 500 lux, dependendo do objetivo da tarefa e das 

características do observador. De acordo com as especificidades dos 

R (N -1) (M-1) +Q (N-1) + T (M-1) +P 

_____________________________ 

NM 
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ambientes objetos da presente pesquisa, o nível adequado para a iluminação 

deveria ser de 300lux. 

A análise da tabela 2 indica que a iluminação da maioria das salas está 

em desacordo com a NBR 5382, com a única exceção da sala do 2º ano da 

escola A. O restante das salas apresentou valor abaixo dos 300 lux, com quatro 

salas, apenas, demostrando valores maiores que 200 lux. Duas salas com 

valores inferiores a 100 lux, o que significa que esses ambientes, apresentam 

níveis muito inferiores ao que é recomendado.  

 

Tabela 3: Nível médio de iluminação nas salas de aula analisadas* 

Escola Turno 1º ano 2º ano 3º ano 

 

Escola A 

Matutino 202,02 394,61 97,43 

Vespertino 182,80 385,60 109,02 

 

Escola B 

Matutino 131,63 113,02 140,24 

Vespertino 132,09 104,73 131,66 

 

Escola C 

Matutino 142,76 224,12 131,92 

Vespertino 13105 242,77 132,68 

 

Escola D 

Matutino 133,52 136,21 149,16 

Vespertino 106,96 136,32 146,64 

 

Escola E 

Matutino 229,77 186,95 141,45 

Vespertino 94,43 108,93 143,28 

Fonte: A própria autora 

*Os valores de todas as medições da iluminação constam nos apêndices 5,6,7, 8 e 9. 

 

Algumas salas no momento da medição da iluminação apresentaram 

lâmpadas danificadas: na escola A a sala do 1º ano apresentou uma lâmpada 

queimada no turno matutino e duas no turno vespertino; no 3º ano da escola C 

uma lâmpada estava queimada em ambos os turnos; na escola D na sala do 1º 

ano no turno vespertino uma luminária estava danificada, e no 2º ano uma 

lâmpada localizada no fundo da sala estava inutilizável. 

A sala do 2º ano da escola A, que apresentou valores superiores a 300 

lux, possuía duas janelas, o que permite associar luz natural à artificial. No 

momento da medição as janelas estavam abertas, pois durante as aulas elas 

permanecem desse modo. A título de esclarecimento, os pontos que ficaram 
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mais próximos das janelas eram o p1, t1 e t2, apresentando assim valores 

altos; os pontos r4 e r8 também estavam localizados do lado da janela, porém, 

não tão próximos quanto p1, t1 e t2.   

A sala do 1º ano dessa mesma escola também apresentava janelas 

abertas durante a avaliação de ergonomia, porém uma lâmpada estava 

queimada no momento da medição no turno matutino, e duas no turno 

vespertino. Este fator pode ter contribuído, mesmo com a presença conjunta da 

luz natural e artificial, para que os valores não tenham sido adequados. Vale 

ressaltar, que essas medições em diferentes turnos nem sempre ocorreram no 

mesmo dia.  Entretanto, comparando com a sala do 3º ano, que possuía as 

janelas fechadas e apenas uma pequena parte de vidro na parte superior da 

janela, os valores de iluminação da sala do 1º ano foram muito superiores, o 

que demonstra a importância da utilização da luz natural nas salas de aula. 

A escola E utilizava a luz natural, porém, não a artificial. Todas as 

medições foram realizadas com as luzes artificiais apagadas, pois nas aulas 

analisadas elas se encontravam desligadas. Segundo relatos dos professores 

das disciplinas e de alguns alunos, no decorrer das aulas elas permaneciam 

desse modo, ou seja, a iluminação dessas salas ocorria exclusivamente por luz 

natural. A média da iluminação nessa sala foi abaixo do que é recomendado, 

porém, percebe-se que no turno da manhã o nível foi mais elevado nas salas 

do 1º e 2º anos, e na do 3º ano foi mais elevada no turno vespertino, mas com 

uma diferença mínima.  

Todas as salas analisadas possuíam duas janelas e no momento da 

medição ergonômica alguns “vitrores” estavam abertos.   

No turno matutino a escola E, cujas medições foram feitas utilizando 

apenas a luz natural, apresentou nível lumínico superior à grande maioria das 

salas que apresentou acesso apenas à luz artificial. Mais especificamente, 

apenas o 2º ano da escola C apresentou nível mais elevado do que a sala do 

2º ano da escola E, e as salas do 1º e 2º anos da escola C e 3º ano da escola 

D apresentaram valores mais elevados do que a sala do 3º ano da escola E. 

Nenhuma sala das escolas B, C e D apresentou valores superiores a sala do 1º 

ano da escola E, o que reforça a importância da incidência da luz natural para a 

iluminação em ambientes de estudo.  
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7.4.2. Aspectos Acústicos 

A norma referente ao conforto sonoro é a NBR 10152, a qual recomenda 

que o nível de ruído em sala de aula esteja entre os valores de 40 e 50 dB. 

Além disso, a NR 15 estabelece que os trabalhadores não devem ser expostos 

a um nível de ruído superior a 85dB, sem proteção adequada. 

As medições do ruído ambiental foram realizadas em sete pontos, sendo 

os pontos r1 a r3 localizados próximo a parte do fundo da sala de aula, os 

pontos r4 a r6 na parte mediana e, o sétimo ponto (Sinal) medido há, 

aproximadamente, um metro do professor (conforme a Figura 13).  

 

Figura 13: Pontos da medição do ruído em sala de aula 

 

                             Fonte: A própria autora 

 

Para a análise do ruído do ambiente foi realizada a medição com a sala 

em pleno funcionamento (presença de alunos e professores no momento da 

aula). Para averiguar a interferência dos equipamentos térmicos (ventiladores e 

ar-condicionados) do ruído das salas foi realizada, ainda, a medição da sala 

vazia, mas com esses equipamentos ligados. Os pontos dessa medição foram 

iguais aos da medição da sala ocupada, exceto o sétimo ponto. Optou-se por 

não medir o ruído externo, e sim a interferência dos equipamentos destinados a 

temperatura quando estes estão ligados, pois as escolas analisadas possuem 

terrenos desocupados no seu entorno, o que diminui a contribuição do ruído 

que vem de fora das salas.  

Para mensuração do ruído ocupacional foi instalado o dosímetro na 

camisa do professor, próximo ao ouvido, durante 60 minutos, quando a 
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medição ergonômica ocorria em duas aulas, e durante 30 minutos quando a 

medição durou apenas uma aula. 

A análise da Tabela 3 indica que todas as salas apresentaram nível 

médio de ruídos superiores aos que recomenda a NBR 10152, sendo as salas 

de aula que apresentaram um nível mais elevado o 3º ano vespertino da escola 

A e o 2º ano matutino e vespertino da escola D. Sobre essas salas é importante 

destacar que no 3º ano vespertino da escola A o professor entregou as provas 

no início da aula, ocasionando inquietação e, mesmo após o término da 

entrega, os discentes continuaram conversando bastante. Na aula em que 

ocorreu a medição na turma do 2º ano matutino da escola D foi realizada uma 

atividade de revisão dos conteúdos, e os alunos discutiam entre si e com o 

professor as questões. No turno vespertino, foi realizada a correção da 

atividade de revisão, e a professora da disciplina precisou, por várias vezes, 

elevar a intensidade da voz e reclamar para que os alunos prestassem 

atenção, pois eles estavam muito inquietos.  

Para que a voz do professor seja inteligível, Bentler (2000) recomenda 

que o nível da sua fala seja superior ao nível de ruído da sala. Além disso, a 

relação sinal/ruído (S/R) deve ser maior que 1,0 dB, para que a voz seja 

audível. Outro fato que indica que a voz do professor nas escolas analisadas 

pode estar sendo comprometida, é que mesmo quando o Sinal é superior ao 

Ruído o índice do S/R apresenta valores muito próximos de 1,00, o que indica 

que o ruído pode estar interferindo na inteligibilidade da fala desses 

profissionais. Além da fala do professor estar sendo comprometida pelo ruído, a 

voz dos docentes chegou a atingir, na maior parte das salas investigadas, 

valores superiores a 80 dB, e em algumas quase 90 dB, quando eles estavam 

dando aula. 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, em algumas salas o nível 

médio de ruído foi superior à fala do professor, o que pode ocasionar 

comprometimento da fala do profissional ao longo do tempo. No restante das 

salas, mesmo obtendo-se uma diferença Sinal-Ruído positiva, o valor dessa 

diferença foi baixo, o que também pode ocasionar uma interferência na 

inteligibilidade da fala.  
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Tabela 4: nível médio de ruído do ambiente* 

    

1º ano 

Mat. 

1º ano 

Vesp. 

2º ano 

Mat. 

2º ano 

Vesp. 

3º ano 

Mat. 

3º ano 

Vesp. 

Escola A 

Leq=R 84,49 82,42 82,04 83,76 79,72 86,07 

Sinal 89,2 85,50 80,50 81,00 83,3 88,50 

S/R 1,06 1,04 0,98 0,97 1,04 1,03 

S-R 4,71 3,08 -1,54 -2,76 3,58 2,43 

Escola B 

Leq=R 76,33 78,08 82,78 81,86 73,81 78,32 

Sinal 77,9 77,7 86,1 84,9 76,4 79,8 

S/R 1,02 1,00 1,04 1,04 1,04 1,02 

S-R 1,57 -0,38 3,32 3,04 2,59 1,48 

Escola C 

Leq=R 83,0 79,60 75,41 77,92 78,29 79,87 

Sinal 86,6 84 79,4 78,8 81,4 74,5 

S/R 1,04 1,06 1,05 1,01 1,04 0,93 

S-R 3,60 4,40 3,99 0,88 3,11 -5,37 

Escola D 

Leq=R 84,80 79,63 86,06 86,85 83,21 79,91 

Sinal 85,4 78,2 89,6 90,7 81,1 82,7 

S/R 1,01 0,98 1,04 1,04 0,97 1,03 

S-R 0.60 -1.43 3.54 3.85 -2.11 2.79 

Escola E 

Leq=R 82,0 85,6 79,5 84,0 81,4 78,0 

Sinal 87,9 89,0 83,3 83,3 81,2 82,2 

S/R 1,07 1,04 1,05 0,99 1,00 1,05 

S-R 5,93 3,45 3,80 -0,80 -0,17 4,25 

Fonte: A própria autora 

*Os valores de todas as medições do ruído constam nos apêndices 10, 11, 12, 13 e 14. 

 

O nível de ruído sem ocupação referente à interferência dos 

equipamentos de ar-condicionado e ventiladores foi maior nas salas com a 

presença de ventiladores. Porém, todas as salas apresentaram ruídos altos, 

tendo apenas o 3º ano da Escola D apresentado ruído médio inferior a 50 dB. A 

partir desse resultado, pode-se considerar que grande parte do ruído do 

ambiente de sala de aula está sendo proveniente dos equipamentos 

responsáveis pela regulação térmica (Tabela 4). 
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Tabela 5: nível médio de ruído de salas sem ocupação* 

Escola 1º ano 2º ano 3º ano 

Escola A 72,43** 66,38** 60,05 

Escola B 61,41 59,12 56,31 

Escola C 55,46 55,31 47,74 

Escola D 60,45 59,40 57,08 

Escola E 63,91** 55,04 53,89 

Fonte: A própria autora 
*Os valores de todas as medições do ruído sem ocupação constam nos apêndices 15, 16, 17, 
18 e 19. 
** Salas com a presença de ventiladores 
 

No que se refere ao ruído ocupacional, em todas as escolas analisadas, 

com exceção da sala do 3º ano matutino da escola E, os participantes foram 

expostos a um nível de ruído superior ao recomendado pela NR 15 (patamares 

acima de 90 dB), quando esta trata da exposição dos trabalhadores a 

ambientes com elevado nível de ruído. Ou seja, as salas que não estavam de 

acordo com a norma não apresentam conforto acústico para seus participantes 

(Tabela 5). 

 

Tabela 6: nível médio de ruído ocupacional* 

Escola Turno 1º ano 2º ano 3º ano 

 

Escola A 

Matutino 94,98 89,43 92,70 

Vespertino 91,94 97,97 97,97 

 

Escola B 

Matutino 94,68 95,83 87,37 

Vespertino 87,60 91,70 93,29 

 

Escola C 

Matutino 95,89 91,78 91,42 

Vespertino 81,07 91,21 91,74 

 

Escola D 

Matutino 94,68 95,83 87,37 

Vespertino 87,60 91,70 93,29 

 

Escola E 

Matutino 91,07 88,52 83,21 

Vespertino 102,15 94,41 93,96 

Fonte: A própria autora 
*Os valores de todas as medições do ruído ocupacional constam nos apêndices 20, 21, 22, 23 
e 24. 
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É importante ressaltar que em relação à sala do 3º ano matutino da 

escola E, a medição ocorreu com a presença de 15 alunos, quando o normal 

seria um número superior a 30 alunos, o que pode ter reduzido o barulho pela 

pequena quantidade de discentes em sala. 

 

7.4.3 Aspectos Térmicos 

A norma utilizada para a análise da temperatura foi a NR15, que 

estabelece que a atividade tipo leve contínua, como a atividade dos 

professores, tem o limite de tolerância térmico de até 30ºC. 

Dentre as salas analisadas, apenas as do 1º e 2º ano da escola A e 1º 

ano da escola E não possuíam ar-condicionado, mas dois ventiladores. A sala 

do 1º ano da escola A, por sua vez, possuía três ventiladores. O restante das 

salas possuía ar-condicionado: 3º ano da Escola A, um ar-condicionado; 1º, 2º 

e 3º anos da Escola B, dois ar-condicionados; 1º e 2º anos da Escola C, dois 

ar-condicionados e 3º ano da escola C, três ar-condicionados; 1º, 2º e 3º anos 

da Escola D, 2 ar-condicionados; 2º ano da Escola E, um ar-condicionado e, 3º 

ano da Escola E: dois ar-condicionados.  

Tabela 7: nível médio da temperatura das salas de aula 

Escola Turno 1º ano 2º ano 3º ano 

 

Escola A 

Matutino 27,20 26,59 23,94 

Vespertino 27,11 27,95 24,90 

 

Escola B 

Matutino 22,65 23,42 20,99 

Vespertino 21,70 22,43 20,33 

 

Escola C 

Matutino 26,06 23,18 25,07 

Vespertino 27,06 25,37 25,85 

 

Escola D 

Matutino 22,05 23,30 22,41 

Vespertino 22,61 23,12 23,11 

 

Escola E 

Matutino 25,31 23,22 21,78 

Vespertino 26,53 24,09 23,98 

Fonte: A própria autora 

* Os valores de todas as medições da temperatura constam nos apêndices 25, 26, 27, 28 e 29. 
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Nenhuma sala apresentou insalubridade, em termos de temperatura 

avaliada, haja vista que esses valores não ultrapassaram os valores limites da 

NR 15. Observando a tabela 6, percebe-se que os valores mais elevados foram 

nas salas que não tinham ar-condicionado, cujas medições alcançaram 27,95 

ºC no turno vespertino. Vale ressaltar que apenas uma sala (1º ano da escola 

C) que possuía ar-condicionado apresentou temperatura média mais elevada, e 

isso ocorreu, provavelmente, devido a um aparelho de ar-condicionado não 

estar funcionando nos momentos de medição. 

As salas com ar-condicionado apresentaram temperatura média mais 

adequadas para o ambiente de ensino-aprendizagem (em torno de 23ºC). A 

maioria das salas apresentou temperaturas mais elevadas no turno da tarde, 

exceto as seguintes salas: 1º ano escola A, 1º, 2º e 3º ano da escola B e, 2º 

ano escola D; apenas no 1º e 2º ano da escola B essa diferença foi de pouco 

mais de 1ºC.  
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8. DISCUSSÃO  
 

Professores de Escolas com jornadas integrais ou semi-integrais 

possuem uma carga horária de 40 horas e 32 horas, respectivamente, o que 

dificulta que eles trabalhem em outras escolas. A minoria desses professores 

desenvolve outra atividade além da docência, o que também possivelmente 

tenha relação com a carga horária que eles possuem no EREM. Outro dado 

que corrobora essa hipótese é o fato de que dentre os que desenvolvem 

alguma atividade além da docência, a maior frequência de realização de tal 

atividade foi apenas de uma a duas vezes por semana. Além disso, os 

professores das EREM’s recebem gratificação de localização por trabalhar 

nesse tipo de escola, então mesmo trabalhando em apenas uma escola, o 

salário médio dos professores é superior quando comparado ao de 

profissionais de escolas regulares. Isso também pode influenciar para que eles 

não trabalhem em outras escolas no contraturno (noturno), ou no caso dos 

professores de escola de regime semi-integral, além do turno noturno, também 

nos turnos dos dias livres. 

 Os professores possuem média salarial baixa, o que se torna um 

aspecto negativo da profissão; por mais que o salário não seja o único ponto 

determinante para a realização de um trabalho com qualidade, a valorização da 

remuneração é considerada atrativa para o seu desenvolvimento. A média 

salarial dos professores do ensino médio de Escolas públicas regulares no ano 

de 2015 era de apenas R$ 1.917,78, de acordo com Oliveira e Pereira (2016). 

Embora a remuneração dos professores de Escolas de Referências, por conta 

da gratificação de localização, seja maior, ainda não está condizente com as 

demandas e responsabilidades da profissão docente, a qual possui uma 

elevada carga horária e alta demanda de trabalho desenvolvendo, também, 

atividades relacionadas ao trabalho em casa, o que pode influenciar na 

qualidade de vida, já que em muitos momentos que são destinados a 

realização de atividades pessoais, como por exemplo, o lazer, são ocupados 

por atividades do trabalho. 

 O escore médio da qualidade de vida vocal nos participantes se 

aproximou de 100, o que indica que a percepção da saúde que esses 

indivíduos possuem acerca de sua própria voz é muito boa, corroborando com 
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os achados de Rossi-Barbosa, Barbosa e Caldeira (2012). Outro fato que 

merece destaque é que, apesar dos escores serem altos em todos os domínios 

(físico, socioemocional e total), o que apresentou escore médio mais baixo foi o 

domínio físico, o que pode indicar que os aspectos fisiológicos da voz são mais 

facilmente perceptíveis do que os emocionais. Isso pode ocorrer, devido a 

questões referentes ao domínio socioemocional e da influência da qualidade 

vocal em aspectos subjetivos (por exemplo, ficar deprimido ou ansioso). Em 

contrapartida, como as questões sobre os aspectos físicos possuem relação 

direta com o comprometimento das atividades laborais e rotineiras, poderão 

ocasionar uma percepção maior dos participantes acerca da qualidade de vida 

em voz no domínio físico.  

Apesar da qualidade de vida em voz dos participantes apresentar 

escores médios altos, na entrevista semiestruturada a maioria afirmou já ter 

sentido alterações vocais.  Esses dados corroboram com o estudo de Fabrício, 

Kasama e Martinez (2010), no qual os professores apresentaram escores 

médios altos no instrumento objetivo que avaliava a qualidade de vida vocal, 

embora tenham afirmado que sentiram alterações vocais. Esse dado pode 

indicar que os professores da presente pesquisa ainda não desenvolveram 

agravos a ponto de ser possíveis identifica-los pelas medidas objetivas, mas 

que eles possuem algum nível de consciência do quão desgastante a profissão 

da docência pode ser para a voz, a ponto de maioria afirmar que o exercício 

profissional lhes causa algum tipo de sintoma vocal.  

A presença de escores altos na qualidade de vida em voz também pode 

ter ocorrido devido ao intervalo de tempo de profissão dos participantes da 

presente pesquisa, que foi constituído por professores com uma grande 

variação de tempo de profissão, apresentando desde 1,25 até 34 anos de 

docência, e sendo que 25,37% e 41,79% apresentaram entre os intervalos de 

até 10 anos de profissão e de 11 até 20 anos de profissão, respectivamente.   

 As medidas usadas para cuidar da voz mais relatadas pelos docentes 

foram a ingestão de água e a diminuição da intensidade da voz, indicando a 

falta de busca por cuidados profissionais por parte dos docentes para com a 

sua própria voz. Isso pode provocar consequências negativas mais severas 

futuramente, já que a maioria está sinalizando desde já a presença de sintomas 

vocais. Essa falta de busca dos tratamentos adequados em relação à voz dos 



87 

 

 

participantes do presente estudo corrobora com os achados de Fabrício, 

Kasama e Martinez (2010), no qual os participantes, quando procuraram algum 

tipo de cuidado, na sua maioria, optavam por reduzir a intensidade da voz ou 

tratamentos caseiros. 

  Na presente pesquisa a maioria dos professores não apresentou 

estresse, o que vai de encontro aos achados das pesquisas de Martins (2007) 

e Mesquita et al. (2013), nas quais a maioria dos professores apresentou sinais 

ou sintomas de estresse. Por outro lado, dentre os que apresentaram estresse 

no nosso estudo, a maioria estava na fase de resistência física ou psicológica, 

o que também foi encontrado nas pesquisas de Goulart Junior e Lipp (2008). A 

fase de resistência, física ou psicológica são marcadas pela busca do indivíduo 

pelo equilíbrio interno, tentando se adaptar ao estímulo estressor. Porém, 

quando esse equilíbrio não é alcançado o sujeito desenvolve a fase de quase-

exaustão, que é considerada uma fase mais danosa e na qual ocorre o 

adoecimento. Com isso, apesar da maioria dos professores do presente estudo 

não apresentar sintomatologia do estresse, supõe-se que os que apresentaram 

algum sintoma já estejam na fase de busca de equilíbrio, demonstrando a 

ocorrência de algum dano. 

Outro fato que pode ter contribuído para o não aparecimento de estresse 

em um número elevado de participantes, é o fato de serem professores de 

escolas de referência. Como discutido antes, isso faz com que eles não tenham 

que trabalhar nos três turnos e também não tenham que se deslocar para 

outras escolas todos os dias, características mais comuns em professores que 

atuam em escolas regulares. Apesar da jornada integral ter sido apontada 

como fator estressante por uma pequena parcela de participantes, esta 

possibilita uma aproximação maior com o alunado, os colegas de trabalho e 

com a gestão, fatores esses que foram avaliados positivamente e que os 

ajudavam a sentirem-se bem nas suas respectivas instituições. Assim, acredita-

se que o regime de educação integral contribuiu para a redução do índice de 

estresse na presente amostra, quando comparados àqueles observados nos 

estudos de Martins (2007), Goulart Junior e Lipp (2008) e Mesquita et al. 

(2013), que ocorreram em escolas públicas regulares.   

  Ainda sobre esse aspecto, os participantes na entrevista 

semiestruturada, em sua maioria, afirmaram que a escola seria uma potencial 
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fonte de estresse, o que em certo sentido, parece contradizer os dados 

produzidos a partir da mensuração obtida na Escala de Stress de LIPP (1994). 

É possível que esta aparente contradição reflita o fato de que como o 

“estresse” é um termo bastante popular nos dias atuais, é comum as pessoas 

se considerarem “estressadas” apenas em função de momentos da ocorrência 

de algum desequilíbrio, sem considerar a sintomatologia própria do estresse. O 

instrumento utilizado para averiguar o índice de estresse na presente pesquisa 

se baseia no acúmulo de sintomas em diferentes intervalos de tempo, 

diferentemente da entrevista, na qual era perguntado apenas se “a escola 

causava estresse”. Dessa forma, subtende-se que os indivíduos possam ter se 

considerado estressados por vários motivos, mas na realidade, essa percepção 

ainda não reflita a instalação de um quadro patológico do estresse.  

 Os fatores da ocorrência de estresse na escola na presente pesquisa 

vão ao encontro do estudo de Mesquita et al. (2013), estando relacionados ao 

mau comportamento e desinteresse dos alunos, superlotação das turmas e 

condições precária nas salas, sendo esses, dentre outros, alguns fatores que 

os professores apontaram como causa do desenvolvimento do estresse. Como 

se pode perceber, os maus comportamentos dos alunos também foram 

apontados como fonte para o desenvolvimento do estresse. Sobre essa 

problemática Garcia (2009) discute que a indisciplina e violência são fatores 

que preocupam a escola há muito tempo e são provocadores de mal-estar, 

tendo ocorrido um avanço em nível de complexidade desses fatores, fato esse, 

que requer atenção das autoridades competentes. Na presente pesquisa, o 

mau comportamento em sala de aula, falta de respeito e de limites por parte 

dos alunos, também foram apontados como causas de conflitos entre os 

docentes e discentes, o que demonstra também um mal-estar causado pela 

própria relação professor-aluno.   

 A maioria dos professores não apresentou agravos osteomusculares, 

diferentemente do que foi encontrado nos estudos de Mango et al. (2012), 

Fernandes, Rocha e Costa-Oliveira (2009) e Darwish e Al-Zuhair (2013). 

Entretanto, dentre os que apresentaram, a maioria demonstrou sentir queixas 

de pequena magnitude na região superior do corpo. Na mesma direção, ao 

serem questionados durante a entrevista sobre dores osteomusculares, os 

professores pontuaram maior índice de dores na região superior do corpo. 
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Além disso, foi percebida uma associação entre o tempo de profissão docente 

e agravos osteomusculares na região dos ombros e mãos.  

Com isso, pode-se perceber que a presença de sintomas 

osteomusculares nos professores, quando ocorrem, estão na parte superior do 

corpo, o que concorda com a Instrução Normativa Nº 98 do INSS (BRASIL, 

2003), a qual salienta que os sintomas relacionados a danos osteomusculares 

ocorrem, geralmente, na parte superior do corpo. Os distúrbios 

osteomusculares envolvem, dentre outras questões, a repetição da mesma 

atividade por longo período (BRASIL, 2001), fato que ocorre com frequência na 

atividade laboral do professor.  

Dentre as atividades rotineiras da docência, estão as que ocasionam 

esforços na parte superior do corpo, por exemplo, correção de atividades e 

provas, uso do quadro e preenchimento de diários de classe dos alunos, o que 

pode estar contribuindo para o aparecimento dos sintomas osteomusculares na 

parte superior de seus corpos. Pode-se supor ainda que esses sintomas 

podem se agravar a depender do tempo de profissão, pois faz com que o 

indivíduo esteja inserido nesse ambiente laboral com uma alta demanda de 

trabalho por mais tempo, ocorrendo maiores desgastes físicos. 

  No que se refere à avaliação ergonômica, observou-se que os valores 

de iluminância foram insatisfatórios em todas as salas investigadas, com 

exceção apenas do 2º ano da Escola A. Esses valores abaixo do recomendado 

podem ter consequências danosas para os professores e alunos, e também 

prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Millanvoye (2006) a 

inadequação dos valores da iluminação não causam danos tão severos, 

quando comparados com as ambiências térmicas e acústicas e isto pode, 

então, contribuir para que a adequação da iluminação esteja sendo 

negligenciada. A este respeito, vale lembrar que não foi raro observar salas 

com lâmpadas queimadas e com falta de manutenção nas luminárias.  

 Esses dados corroboram os estudos de Coutinho Filho et al. (2007) e 

Dias, Pinheiro e Pinheiro (2015), nos quais também foi possível observar níveis 

não satisfatórios de iluminância em escolas de ensino médio. O ambiente de 

sala de aula é onde o professor e os alunos passam a maior parte do tempo 

quando inseridos na escola, além do mais é nas salas, principalmente, que as 

atividades de ensino-aprendizagem ocorrem. Em se tratando especificamente 
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do tipo de escolas do presente estudo (com jornada integral ou semi-integral), 

os alunos e professores ficam inseridos nesse ambiente a maior parte do dia, 

de forma que a iluminação inadequada pode influenciar no processo de ensino-

aprendizagem.  

 Os fatores acústicos apresentaram valores superiores ao que 

recomenda a NBR 10152, atingindo níveis de quase 90 dB. Segundo, 

Millanvoye (2006) ruídos acima de 65 dB podem fazer com que o indivíduo 

sofra com dificuldade de concentração e aprendizagem, o que seria um fator 

preocupante para um ambiente de sala de aula. Além disso, é recomendado 

que o indivíduo permaneça até 8 horas em um ambiente de no máximo 85 dB 

(NR-15). Uma vez que os professores de escolas de referência têm uma alta 

carga horária nas mesmas salas de aula, a exposição a esses níveis de ruído 

poderá trazer consequências negativas para a saúde desses profissionais, 

além de prejudicar a aprendizagem dos alunos. Além disso, a maioria dos 

professores afirmou já ter forçado demais a voz ao dar aula.  

Associado a isto, foi constatado que os professores, no momento da 

aula, apresentaram elevados índice de voz (sinal), atingindo patamares 

superiores a 80 dB, quando o máximo recomendado seria 70 dB (Behlau et al., 

2005, apud GONÇALVES, SILVA, COUTINHO, 2009). Esses fatos podem 

influenciar na saúde vocal desse profissional, que tem que elevar a intensidade 

da voz para se tornarem inteligíveis, o que pode trazer sérias consequências 

para sua saúde vocal, ao longo do tempo. A este respeito, importante lembrar 

que os participantes afirmaram sentir, com frequência, alterações vocais como 

rouquidão, inflamação na garganta, calos nas cordas vocais e problemas na 

fala.  

Neste sentido, os achados da presente pesquisa corroboram com os 

estudos de Coutinho Filho et al. (2007), Dalvite et al. (2007), Gonçalves et al. 

(2006) e Silva e Santos (2013), o que indica que o cuidado com a ambiência 

acústica nas salas de aulas é um fator negligenciado ou ignorado pelas 

autoridades responsáveis. Outro dado que chama atenção é o fato de que 

grande parte do ruído identificado nas salas de aula é provocado pelo 

funcionamento dos ventiladores e ar-condicionados, o que aponta para a 

necessidade de um planejamento ergonômico apropriado para esses 

ambientes.  
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Nenhuma sala apresentou valores de ambiência térmica considerados 

insalubres, porém é importante considerar que a maioria das salas possuía ar-

condicionados. Além disso, as salas que apresentaram as temperaturas mais 

altas foram as que não possuíam ar-condicionado, ou aquelas nas quais os 

instrumentos térmicos tinham apresentado algum problema, o que era 

esperado, já que a temperatura na região no período da coleta de dados estava 

elevada. É importante destacar que apesar da coleta de dados ergonômica ter 

perpassado as estações da primavera, inverno e outono, na região de 

Petrolina, submédio São Francisco, a temperatura média na região foi de 

26,73ºC4. 

Os resultados dos estudos de Coutinho Filho et al. (2007) e Dias, 

Pinheiro e Pinheiro (2015) apresentaram valores superiores comparados com 

os dados da presente pesquisa. Porém, deve-se considerar que as escolas do 

presente estudo são Escolas de Referência em Ensino Médio, e para elas o 

governo proporcionou uma estrutura diferenciada, como por exemplo, a 

presença de ar-condicionado na maioria das salas. O que é um fator positivo 

para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem de qualidade, 

visto que a região de Petrolina apresenta, na maior parte do ano, temperaturas 

acima dos 30º C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  Para esse cálculo foram consideradas as médias mínimas e máximas entre os meses de março e 

outubro de 2016, extraída do laboratório de meteorologia da UNIVASF. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 De maneira geral a presente pesquisa não indicou relações entre 

estresse, qualidade de vida em voz e agravos osteomusculares em professores 

de Escolas de referência do município de Petrolina. Com relação a variável 

estresse, é importante considerar que apesar da maioria não apresentar a 

sintomatologia do estresse, dentre os que apresentaram, a maioria está na fase 

de resistência, sendo importante ocorrer intervenções para que esses sintomas 

não evoluam para a fase de quase-exaustão, na qual acontece o agravamento, 

e o aparecimento do adoecimento.  

 Outro dado que indica possíveis danos à saúde dos docentes, é o fato 

de que apesar da maioria apresentar boa qualidade de vida em voz e baixa 

prevalência de agravos osteomusculares a partir das medidas objetivas, a 

maioria afirmou já ter apresentado alterações vocais e dores no corpo por 

influência do trabalho, o que demonstra uma possível influência do trabalho na 

saúde dos participantes e um possível nível de consciência da influência da 

atividade laboral.  

 Tendo em vista a influência das condições ambientais para o 

desenvolvimento do trabalho e da saúde dos profissionais, foram percebidos na 

presente pesquisa níveis inadequados de ruído e iluminação, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento de consequências negativas para os 

docentes. O único aspecto ergonômico que demonstrou nível satisfatório foi a 

temperatura, cujas salas, na grande maioria, possuíam ar-condicionados.  

 O fato dos professores apresentarem baixo agravos à saúde, pode 

demonstrar como um fato positivo da política pública das escolas de referência, 

tendo em vista que a maioria dos professores da presente pesquisa apresentou 

características sociodemográficas diferentes de grande parte dos professores 

de escolas regulares, como por exemplo, trabalhar em apenas uma escola. É 

importante investigar a possível contribuição do modelo de educação integral 

para a melhoria na saúde desses docentes, para buscar propostas e 

intervenções adequadas para esses profissionais.  

 Algumas das limitações da presente pesquisa referem-se ao tamanho da 

amostra, não sendo possível a realização de alguns testes inferenciais, quando 

os participantes foram categorizados, ficando poucos indivíduos em algumas 
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categorias. Outra limitação se refere ao fato das salas de aula da análise 

ergonômica não serem o único ambiente laboral desses professores, no qual 

também lecionam em outras salas e alguns professores, ainda, tendo 

laboratórios como ambiente de trabalho, o que inviabiliza a elaboração de 

inferências acerca da relação entre aspectos laborais ergonômicos obtidos a 

partir das medidas de temperatura, ruído e iluminânica e a saúde dos 

participantes do estudo. Apesar disso, considerando as consequências que o 

ambiente de sala de aula pode trazer aos docentes, a análise ergonômica foi 

importante, pois detectou níveis inadequados, o que pode estar causando ou 

causar futuramente danos a esses profissionais.  

Sugere-se que sejam realizados estudos futuros acerca da possível 

influência dos aspectos ergonômicos do ambiente de sala de aula no processo 

de ensino-aprendizagem de alunos das escolas de referência. Também é 

indicado que sejam realizados estudos para verificar se existe diferença entre 

os agravos de saúde dos professores de escolas regulares e de escolas de 

referência, para verificar uma possível interferência da proposta de ensino 

integral para à saúde desses professores.  
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Apêndice 1- Questionário sociodemográfico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL 

Data de aplicação -----/------/----- 

Sexo 
( )  Masculino ( ) Feminino  

Idade: ---------------  

Raça/etnia:  

( ) Branca ( ) Negro ( ) Indígena 

Estado Civil:  

( )  Solteiro ( ) Casado ( ) União estável ( ) separado ( ) Viúvo 

Renda mensal: ------------ 

Escolaridade 
( ) Médio completo ( ) Nível técnico ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo 

( ) Pós-graduação incompleta  ( ) Pós-graduação completa.  

Qual o seu tempo de profissão: -------------------------------------------------------- 

Quantas horas trabalha por dia: ------------------------------------------------------- 

Quais os turnos: --------------------------------------------------------------------------- 

Qual sua carga horária semanal: ----------------------------------------------------------- 

Quantos empregos: ---------------------------------------------------------------------------- 

Quantas escolas você trabalha: --------------------------------------------------------- 

Quantas horas de descanso: -----------------------------------------------------------  

Realiza outra atividade além da docência: 
( ) Sim ( ) Não 

Se preencheu sim, responda essa questão. Qual atividade você realiza: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual a frequência dessa atividade:  
( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou 4 vezes por semana ( )  5 ou mais vezes por semana 

( ) Não realizo todas as semanas, apenas as vezes 

Quantas horas você dedica ao lazer por semana: -------------------------------------------- 

Quais os dias mais frequente que você realiza alguma atividade de lazer: -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quais são as atividades: ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sua alimentação é balanceada/saudável: ------------------------------------------------------ 

Quantas refeições você faz por dia: ------------------------------------------------------------ 

Quantos litros de água ingere por dia: -------------------------------------------------------- 

Quantas horas de sono por noite: -------------------------------------------------------------- 

Prática alguma atividade física? 

( )  Sim ( ) Não 

Se preencheu sim, responda essa questão. Qual atividade física você pratica:  

( ) Musculação ( ) Ginástica ( ) Lutas ( ) Natação ( ) Outros 

Com que frequência você pratica a atividade física: 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( )3 ou 4 vezes por semana ( ) 5 ou mais vezes por semana  

( )  Não pratico todas as semanas, apenas as vezes 

Você fuma?  
( ) Sim ( ) Não 
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Se preencheu sim, responda essa questão. Quantos cigarros por dia? 

______________ 

Você ingere bebida alcóolica?  

( ) Sim ( )Não 

Se preencheu sim, responda essa questão. Qual a frequência por semana? 

_______________ 

Usa algum tipo de droga que não seja cigarro ou bebida alcóolica:  

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual? _________________________.  

Faz uso de alguma medicação:  
( ) Sim ( ) Não 

Se preencheu sim, responda essa questão. Qual(is) o(s) medicamento(s): --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Possui algum tipo de agravo na saúde: -------------------------------------------------------- 

Faz algum tratamento com algum profissional de saúde:  

( )  Sim ( ) Não 

Se sim, com qual(is) profissional(is): -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Você já pediu licença médica ou foi afastado por motivo de saúde? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual foi o motivo: -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apêndice 2 – Check-list  

Escola: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Turma: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Turno: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Professor(a): ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A sala é retangular?  

( ) Sim ( ) Não  

 

Se não for, qual o formato: ------------------------------------------------------------------------- 

 

Quantas iluminárias possuem na sala? ----------------------------------------------------------- 

 

Quantas filas de iluminárias? ---------------------------------------------------------------------- 

 

Tem acesso a luz natural?  

( ) Sim ( ) Não  

Se for sim, quantas janelas possui: ---------------------------------------------------------------- 

 

Tem ventilados?  

( ) Sim ( ) Não  

Se for sim, quantos ventiladores tem na sala: --------------------------------------------------- 

 

Tem ar-condicionado?  

( ) Sim ( ) Não  

Se for sim, quantos possui: ------------------------------------------------------------------------- 

 

Qual a posição do ar-condicionado em relação ao professor?  

( ) de frente ( ) Atrás ( ) Lateral direita ( ) Lateral esquerda 

 

Tem quantos alunos na sala: ----------------------------------------------------------------------- 

 

As cadeiras são dividas em quantas filas: -------------------------------------------------------- 

 

Condições para escolha dessa sala: ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apêndice 3 - Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

1. Você sempre quis ser professor(a)? Por que decidiu ser? 

2. Você atuava em alguma outra escola, antes de vir para cá? Como você avaliava 

esta escola? 

3. Quanto tempo você atua nessa escola? Como você avalia esta escola?  

4. Como é sua relação com os alunos? É comum ter algum conflito com os alunos? 

Como são estes conflitos? Como geralmente vc se sente após tais conflitos? 

5. Como é sua relação com os seus colegas de trabalho? É comum ter algum 

conflito com os seus colegas? Como são estes conflitos? Como geralmente vc se 

sente após tais conflitos? 

6. Como é sua relação com a gestão da escola? É comum ter algum conflito com a 

gestão? Como são estes conflitos? Como geralmente vc se sente após tais 

conflitos? 

7. Como vc se sente trabalhando nessa escola? Que fatores existem aqui na escola 

que ajudam para se sentir bem? Que fatores te incomodam?  

8. Vc se sente reconhecido no seu trabalho? Como se dá esse reconhecimento? Isso 

afeta seu trabalho? E em você? 

9. Você se sente realizado profissionalmente? Por quê? 

10. Quais seus planos para o futuro? 

11. Já pensou em desistir de ser professor? Por quê? 

12. Você se considera uma pessoa saudável, por quê? 

13. Vc considera que o trabalho na escola te causa algum tipo de estresse? Quais? 

14. Vc usa algum recurso para aliviar esse estresse? Qual? Em que frequência? 

15. Já sentiu alterações vocais? Se sim, quais? Como foi?  

16. Já sentiu que forçou demais a voz ao dar aulas? Ocorre com frequência? Você 

tem algum cuidado para evitar?  
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17. Costuma sentir alguma dor no corpo associada ao trabalho como professor? 

Ocorre com frequência? Você tem algum cuidado para evitar esses agravos? 

18. Você costuma nos finais de semana se envolver nas atividades de trabalho?  

19. Já ficou afastado do trabalho por motivo de doença? Qual? Quantas vezes?  

20. Vc costuma dar aula com algum tipo de enfermidade? Qual? Por que decidiu 

trabalhar doente? 
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Apêndice 4- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título da Pesquisa: “Agravos osteomusculares, qualidade de vida em voz e estresse em 

professores e ergonomia em sala de aula: um estudo analítico na cidade de 

Petrolina/PE” 

Nome da Pesquisadora: Ariadine Ione Ferreira de Moura 

Nome do Orientador: Leonardo Rodrigues Sampaio 

 

1. Natureza da pesquisa: o (a) sr (sra.) está sendo convidado (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade verificar a existência da relação entre os agravos 

osteomusculares, alterações vocais, estresse nos professores e as condições ergonômicas 

de salas de aula. 

2. Participantes da pesquisa: a presente pesquisa será realizada com os professores do 

ensino médio de escolas integrais e semi-integrais da cidade de Petrolina/PE. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o (a) sr (sra) estará dando uma 

importante contribuição para o desenvolvimento científico do tema. O (a) sr (sra.) tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o(a) sr (sra.). A pesquisadora se 

coloca disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, e quando não estiver presente, 

sinta-se à vontade para contatar através do telefone da pesquisadora do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. Coleta de dados: Os dados serão coletados pela pesquisadora por meio de 

questionários referentes a agravos osteomusculares, alterações vocais, estresse, estilo de 

vida, conforto térmico e perfil socioeconômico. E entrevistas semiestruturadas com 

questões sobre saúde e trabalho, se for convidado a participar. E também medições 

ergonômicas em salas de aula. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 

Éticas.  Os riscos físicos e morais relacionados a participação da pesquisa serão 

mínimos, sendo possível gerar um constrangimento para responder questões sobre os 

agravos à saúde, o que será minimizado pela garantia da confidencialidade da pesquisa, 

em que sua identidade não será revelada. Também pode ocorrer constrangimento no 

momento da aplicação da entrevista semiestruturada, podendo ocorrer um possível 

desconforto no momento de responder as perguntas, que será minimizado pelo 

resguardo da privacidade do participante, e as entrevistas ocorrerão em um ambiente 

reservado estando presente apenas o participante e a pesquisadora. Ademais, a 

pesquisadora estará apta a dar o suporte ao participante se desencadear possíveis 

desconfortos, bem como dar os encaminhamentos devidos e necessários nessas 

situações. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo serão estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e a equipe de pesquisa (orientador, co-orientador 

e colaboradores da pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o(a) sr (sra.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

agravos osteomusculares, alterações vocais, estresse nos professores e as condições 

ergonômicas de salas de aula, de forma que possa contribuir para o conhecimento 
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científico. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-

se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior. 

8. Pagamento: o(a) sr (sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

9- Assistência: caso o(a) sr (sra.) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, terá direito à indenização por parte da pesquisadora. 

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa 

 

Petrolina, ________ de _______________________________ de 20___. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisador:  Ariadine Ione Ferreira de Moura / ariadine.moura@gmail.com / (74) 

98808-57 66 

Orientador: Leonardo Rodrigues Sampaio / leronardo.sampaio@univasf.edu.br 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alvaro Rego Millen Neto 

Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail:cedep@univasf.edu.br

mailto:ariadine.moura@gmail.com
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Apêndice 5 – Valores referentes a iluminação da Escola A 
 
 

SALA TURNO Lux P1 Luz P2 Lux T1 Lux T2 Lux T3 Lux T4 Lux Q1 Lux Q2 Lux Q3 Lux Q4 

1C Matutino 220,8 156,9 394,5 389,9 163,9 167,2 204,2 179,1 183,2 181,6 

1C Vespertino 447,9 117,1 674,4 460,6 113,7 126,8 104,7 118,7 136,2 128 

2D Matutino 447,1 234,5 1.359,0 735,7 319,5 325,1 353,7 296,8 348,9 269,3 

2D Vespertino 743,6 245,3 850,5 632,3 263,8 246,7 342,3 310 288,9 236,4 

3A Matutino 99,2 83,28 78,87 86,65 87,95 94,13 89,5 86,8 101,8 94,9 

3A Vespertino 132,4 117,5 91 94,7 96,8 112,4 100,7 93,1 115,9 112,3 

 
 

SALA TURNO Lux R1 Lux R2 Lux R3 Lux R4 Lux R5 Lux R6 Lux R7 Lux R8 N M 

1 º ano Matutino 181,2 175,3 213,3 274,4 157,8 165,7 199,4 199,2 4 2 

1 º ano Vespertino 116,5 147,2 169,8 205,6 135,8 146,5 136.5 196,3 4 2 

2º ano Matutino 315,0 401,1 489,0 514,6 277,6 286,3 393,9 468,5 4 2 

2º ano Vespertino 412,2 410,1 385,6 502,7 333,3 319,6 426 434,1 4 2 

3º ano Matutino 115,5 93,64 87,9 98,3 96,3 92,5 121 152,4 4 2 

3º ano Vespertino 101,2 100,9 101,7 110,6 109,3 113,8 110,8 137 4 2 
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Apêndice 6 – Valores referentes a iluminação da Escola B 
 
 

SALA TURNO Lux P1 Luz P2 Lux T1 Lux T2 Lux T3 Lux T4 Lux Q1 Lux Q2 Lux Q3 Lux Q4 

1º ano Matutino 125,1 120,6 118 121,3 117,4 150,9 144 150,5 164,1 134,4 

1º ano Vespertino 129,2 114,1 122,6 134,5 99,9 135,5 135,7 135,1 142,1 99,5 

2º ano Matutino 116,3 120,7 148,1 159,2 100,1 122,2 131,6 102,5 158,3 126,9 

2º ano Vespertino 133 102,2 135,3 166,8 89,5 138,5 144,6 114,1 133,1 104,1 

3º ano Matutino 132,2 108,9 123,8 212 68,93 74,41 92,03 67,91 125,1 129,2 

3º ano vespertino 118,9 127,5 159,5 153,5 72,13 99,4 83,09 42,98 138,2 140,2 

 

 

SALA TURNO Lux R1 Lux R2 Lux R3 Lux R4 Lux R5 Lux R6 Lux R7 Lux R8 N M 

1º ano Matutino 146 156,4 156,2 145 115,3 142,6 141,6 136,7 4 2 

1º ano vespertino 142 144,6 157,3 145,4 140 142,9 134,3 140,7 4 2 

2º ano Matutino 129,4 130,9 133,7 172,5 153 130,3 129,7 121 4 2 

2º ano Vespertino 122,9 130,3 146,5 197,6 140,5 140,5 122,2 158,6 4 2 

3º ano Matutino 94,12 65,86 99,5 161,5 130,2 135,5 114,4 140,6 4 2 

3º ano vespertino 79,33 59,32 75,58 124,8 112,2 106,1 96,31 120,1 4 2 
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Apêndice 7 – Valores referentes a iluminação da Escola C 
 
 

SALA TURNO Lux P1 Luz P2 Lux T1 Lux T2 Lux T3 Lux T4 Lux Q1 Lux Q2 Lux Q3 Lux Q4 

1º ano Matutino 93,3 122,9 93,29 105,7 150 143 176,7 129,5 159,9 151 

1º ano Vespertino 93,4 129,6 89,1 117,7 118,6 159,7 101,4 125,9 158,2 119,4 

2º ano Matutino 348,8 308,7 293,9 297,5 229,8 254,4 148,9 217,8 185 257,5 

2º ano Vespertino 327,5 325,4 277,1 316,4 233,6 245 172 294 178,5 272,4 

3º ano Matutino 79,54 83,6 78,23 126,9 120,7 157,7 115,1 147,1 89,5 81,4 

3º ano Vespertino 66,57 98,9 67,58 109,4 141,1 172,4 103,8 92,9 116 87,6 

 

SALA TURNO Lux R1 Lux R2 Lux R3 Lux R4 Lux R5 Lux R6 Lux R7 Lux R8 N M 

1º ano Matutino 170,1 156,6 149,1 147,7 126,9 137,6 147,5 123,3 4 2 

1º ano Vespertino 145,7 155 117,6 119,8 163,1 163,4 134,7 146,3 4 2 

2º ano Matutino 270,6 197,3 160,7 214 238,9 227,2 143,8 216,1 8 2 

2º ano Vespertino 348 253,4 174,3 185 278 236,4 164,1 193,5 8 2 

3º ano Matutino 182,4 218,5 125,5 93,3 183,2 227,9 161 175,5 8 2 

3º ano Vespertino 238,5 227,1 131,3 101,8 198,1 194,8 169,9 180,8 8 2 
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Apêndice 8 – Valores referentes a iluminação da Escola D 
 
 

SALA TURNO Lux P1 Luz P2 Lux T1 Lux T2 Lux T3 Lux T4 Lux Q1 Lux Q2 Lux Q3 Lux Q4 

1º ano Matutino 184,4 130,7 191,3 148,1 120,6 139,9 116,7 117,1 131,6 126,1 

1º ano Vespertino 196,5 49,5 172,4 151,5 77,7 75,6 119,5 104,6 71,7 58,1 

2º ano Matutino 193,1 108,3 227 223,7 119,8 138,2 126,4 117,2 102 109,3 

2º ano Vespertino 180,1 113,4 236,5 165,5 133,9 140,6 136,3 108,2 114,7 90,9 

3º ano Matutino 170,4 140,6 186,9 157,4 134,8 159,2 140,6 131,2 145,4 139,5 

3º ano Vespertino 147,6 147,4 150,1 188,8 125,8 160,9 136,3 122,9 143,4 144 

 

SALA TURNO Lux R1 Lux R2 Lux R3 Lux R4 Lux R5 Lux R6 Lux R7 Lux R8 N M 

1º ano Matutino 116,9 132,0 124,7 150,3 125,0 129,4 120,9 146,2 4 2 

1º ano Vespertino 113,9 118,6 130,9 156,7 78,1 89,3 109,1 131,3 4 2 

2º ano Matutino 147,0 130,7 134,5 175,1 133,1 136,5 134,4 130,3 4 2 

2º ano Vespertino 138,7 140,6 144,4 204,0 131,7 133,5 133,9 138,8 4 2 

3º ano Matutino 150,9 157,0 150,0 129,8 144,0 152,4 154,2 190,1 4 2 

3º ano Vespertino 159,4 154,7 152,4 160,8 150,0 146,7 147,4 153,3 4 2 
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Apêndice 9 – Valores referentes a iluminação da Escola E 
 

SALA TURNO Lux P1 Luz P2 Lux T1 Lux T2 Lux T3 Lux T4 Lux Q1 Lux Q2 Lux Q3 Lux Q4 

1º ano Matutino 1118,0 63,1 1665,0 562,5 64,7 71,3 113,7 85,8 85,5 69,4 

1º ano Vespertino 247,8 51,6 334,1 203,7 58,7 65,1 88,2 48,8 70,3 65,6 

2º ano Matutino 892,7 41,5 1105,0 693,3 43,0 47,3 105,1 85,1 72,8 46,0 

2º ano Vespertino 277,0 56,0 400,5 178,0 55,8 65,7 127,0 89,5 70,9 69,5 

3º ano Matutino 323,4 66,8 546,9 403,8 65,1 64,8 136,7 92,3 70,7 76,0 

3º ano Vespertino 432,1 56,5 556,6 369,7 69,0 66,9 100,2 82,8 75,1 59,6 

 

SALA TURNO Lux R1 Lux R2 Lux R3 Lux R4 Lux R5 Lux R6 Lux R7 Lux R8 N M 

1º ano Matutino 108,5 99,2 108,2 216,7 94,9 105,9 119,4 189,8 4 2 

1º ano Vespertino 48,2 51,8 88,6 127,7 53,7 57,2 61,7 139,8 4 2 

2º ano Matutino 50,1 80,8 115,1 237,0 55,1 40,6 102,4 184,8 4 2 

2º ano Vespertino 41,8 85,1 129,9 106,9 57,8 74,2 95,8 106,9 4 2 

3º ano Matutino 92,0 91,3 114,1 174,3 126,0 107,5 115,7 202,9 4 2 

3º ano Vespertino 110,4 109,2 127,9 193,5 105,5 105,2 154,1 156,1 4 2 
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Apêndice 10 – Valores referentes do ruído do ambiente da Escola A 
 

Sala Turno Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano Matutino 74,7 78,8 84,1 84,4 83,4 85,5 

1º ano Vespertino 83,90 78,40 80,60 82,00 80,20 73,90 

2º ano Matutino 83 85,2 81,7 79,1 79,4 81,5 

2º ano Vespertino 85,2 78,1 79,3 88,2 82 79,3 

3º ano Matutino 79,2 77,4 76,5 79,4 79 73,1 

3º ano vespertino 86,3 84,7 81,7 85,7 86,8 82,5 
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Apêndice 11 – Valores referentes do ruído do ambiente da Escola B 
 

Sala Turno 
Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano Matutino 74,5 73,7 70,6 61,3 81,2 74,3 

1º ano vespertino 83,5 69 71,7 78,5 69,5 84,2 

2º  ano Matutino 74,4 76,2 79,5 86 82,4 83,7 

2º ano Vespertino 78,7 83,4 74,6 76 84 81,5 

3º ano Matutino 68,9 73,1 73,8 75 72,3 83,7 

3º ano vespertino 76,9 81,5 76,7 76,9 74,1 77 
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Apêndice 12 – Valores referentes do ruído do ambiente da Escola C 
 

Sala Turno 
Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano Matutino 82 81,1 74,1 85,5 78,6 85,5 

1º ano vespertino 75,8 72,3 80 80,5 74,6 89 

2º ano Matutino 73,3 74,3 62,5 75,9 75,1 74,5 

2º ano Vespertino 74,7 75,7 81 73,4 79,1 77,7 

3º ano Matutino 79,1 76,2 74,7 74,9 79,2 81 

3º ano vespertino 76,5 85,4 73,5 78,9 78 66,4 
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Apêndice 13 – Valores referentes do ruído do ambiente da Escola D 
 
 

Sala Turno 
Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano Matutino 79,3 79,5 76 89,3 86 80 

1º ano Vespertino 83,8 81 76,2 74,4 77 77,4 

2º ano Matutino 90 82,5 81,7 81,1 77,6 82,9 

2º ano Vespertino 84 79,5 85,3 89,3 83 84,9 

3º ano Matutino 73,2 78,9 80,7 89,4 76,1 76,7 

3º ano vespertino 78 80,6 80,7 78,5 75,5 82,5 
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Apêndice 14 – Valores referentes do ruído do ambiente da Escola E 
 

Sala Turno 
Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano matutino 81,0 75,6 75,3 80,6 72,5 78,8 

1º ano vespertino 84,2 77,4 84,9 87,2 83,2 87,2 

2º ano matutino 78,7 78,0 73,8 79,9 77,9 73,0 

2º ano vespertino 80,3 82,2 84,9 78,5 88,1 66,8 

3º ano matutino 83,7 69,2 76,4 82,7 83,4 81,3 

3º ano vespertino 76,7 72,9 76 75,4 78,3 80,1 
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Apêndice 15– Valores referentes do ruído sem ocupação da Escola A 
 

Sala Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano 72 71,5 71,7 70,7 72,3 75 

2º ano 66,2 66,8 66,8 66 66,7 65,7 

3º ano 60,1 61,7 59,5 60,5 59,2 58,6 
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Apêndice 16 – Valores referentes do ruído sem ocupação da Escola B 
 

Sala Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano 60,8 60,8 64,3 60,4 60 60,5 

2º ano 59,7 59,2 60 58,6 58,8 58,2 

3º ano 56 56,9 55,7 57 55,8 56,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 

 

Apêndice 17 – Valores referentes do ruído sem ocupação da Escola C 
 

Sala Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano 54,1 54,5 55,2 55,7 57,2 55,4 

2º ano 54,5 53,4 55 53,7 54,7 58,4 

3º ano 48,3 45,9 48,1 48,2 46,9 48,5 
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Apêndice 18 – Valores referentes do ruído sem ocupação da Escola D 
 

Sala Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano 59,4 61 60,3 59,5 60,1 61,9 

2º ano 59,2 59,5 60,3 59,2 58,4 59,6 

3º ano 57 57 58 56,5 56,4 57,4 
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Apêndice 19 – Valores referentes do ruído sem ocupação da Escola E 
 

Sala Leituras instantâneas dB(A) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1º ano 62,3 63 63,5 62,1 66,1 65 

2º ano 55,3 54,7 54,8 54,2 55,9 55,2 

3º ano 52,7 52,1 57 52 52,9 54,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

 

Apêndice 20 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola A 
 
 

Sala Turno L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

1º ano Matutino 80,5 90,7 93,2 90,5 95 80,6 72,1 92,3 95,1 76,2 94,1 100,9 85,9 79,5 90,8 

1º ano Vespertino 76,7 99,6 81,9 82,8 90 85,8 85,7 92 83,2 85,1 94,1 95,8 81,6 86,8 88,1 

2º ano Matutino 87,6 83,7 97,1 86,3 91,8 92,7 93,9 85,4 80,9 82,5 82,2 79,3 85,6 79,3 73,5 

2º ano Vespertino 81,1 82,9 84,4 80 86,5 78,3 78,7 86,2 79,4 75,6 80 73,8 81,8 74,1 97,1 

3º ano Matutino 81 99,6 83,3 96,7 98,7 81,7 90,3 84,1 94,2 92,4 84,2 93,8 96,3 88,2 78,2 

3º ano Vespertino 81,1 82,9 84,4 80 86,5 78,3 78,7 86,2 79,4 75,6 80 73,8 81,8 74,1 97,1 

 

Sala Turno L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 l28 L29 L30 L31 

1º ano Matutino 91,6 105,1 95,5 96 88,8 78,8 79,9 97,9 83,9 92 93,6 90,7 86,6 94,4 88,3 79,7 

1 ano Vespertino 93,3 93,2 91,6 90,2 92,3 81,9 96,9 94,2 95,8 87,3 89 97,6 86,2    

2º ano Matutino 76,8 84 74,3 82,3 78,3 86 85,9 81,5 82,1 85,1 95,3 71,9 90,3 90,5 97,5 86,1 

2º ano Vespertino 97,9 94,3 92,4 94,7 98,8 83 77,8 95 95,7 94,2 109,2 102,8 106,1 96 88,3 99,3 

3º ano Matutino 80,5 81,2 73 91,2 79,4 88,8 82,9 76,1 89,8 94,3 99,3 94,3 93,3 85,6 93,1 87,5 

3º ano Vespertino 97,9 94,3 92,4 94,7 98,8 83 77,8 95 95,7 94,2 109,2 102,8 106,1 96 88,3 99,3 
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Apêndice 21 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola B 
 

Sala Turno L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

1º ano Matutino 67,9 97,1 92,8 106,7 102,8 96,1 97,5 91,9 78,3 101,5 99,5 71,6 78,2 83,4 95,7 

1º ano vespertino 76,1 67,9 84,1 92,5 98,2 81 90 87,3 83,9 95,4 88,4 76,4 91 82,3 71,1 

2º ano Matutino 80,3 81 72,6 97,8 93,6 93,4 80,5 91,4 92,2 96,9 94,9 99,6 101,3 94,4 89,3 

2º ano Vespertino 80,6 98,7 91,2 87,8 93,9 97,2 95,7 89,5 88,1 94,2 85,5 91,2 88,4 92,2 88,2 

3º ano Matutino 72,7 87,3 82,7 85,1 84,6 88,8 81 70,3 89,1 70,5 79,8 85,1 84,2 80,8 90,2 

3º ano vespertino 76,7 96,1 92,9 91,7 88,6 91,7 91,2 78,2 82,7 97,2 88,8 93,6 91,4 88,9 83,2 

 

Sala Turno L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 

1º ano Matutino 87 82,7 83,7 78,2 75,9 80,7 75 74,5 99,4 90,2 95,8 99 99,8 96,2 97,5 

1º ano vespertino 82,8 83,3 86,3 81,5 75,5 83,6 84,5 93 87,5 80,6 79,5 96,6 78,3 92,4 83,9 

2º ano Matutino 76,9 89,6 89,7 102,3 92,7 76,7 93,9 84,9 73,8 88,6 93,8 92,5 96 86,8 92,3 

2º ano Vespertino 89,8 81,1 77,8 87,6 97,1 88,1 72 93,8 92,1 91,5 95,8 89,9 96,7 90,5 91,7 

3º ano Matutino 67,9 84,6 82,7 85,2 78,7 90,2 67,9 90,7 88,3 79,9 70,2 87,9 89,7 90,2 88,5 

3º ano vespertino 102,8 99 83,9 88,1 80,9 93,1 72,5 89,3 88,8 103,7 96,4 90,6 80,7 88,7 92,9 

 

Sala Turno L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 

1º ano Matutino 90,2 82,4 98 100,3 98,2 77,5 77,4 73,6 76,3 73,5 87,5 77,2 81,2 87,7 72,2 75,9 

1º ano vespertino 73,3 81,4 85,7 71,6 67,9 68,6 84,5 81,5 70,9 79,2 72,7 72,8 90,1 87,8 80,7 87,8 

2º ano Matutino 89,7 95,9 72,3 97,2 81,6 81,8 100,1 102,1 95,4 99,7 103,5 98,3 101,1 88,9 90,4 96,3 

2º ano Vespertino 99,4 100,3 97,8 87,6 87,9 95,6 87,7 75,9 93,9 80,4 89,8 83,5 90,4 87,4 86,9 93,2 

3º ano Matutino 92,8 87 80,8 94 90,4 91,6 92,6 88,2 85,1 87,3 75,9 83,2 80 90,3 80,3 88,9 

3º ano vespertino 91,1 93,1 91,3 86,9 91,5 98 86,1 99,1 93,8 91,2 85,3 94,1 86,8 88,2 83,6 88,9 
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Apêndice 21 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola B continuação 
 

Sala Turno L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 

1º ano Matutino 77 76,6 80,8 86,3 79,9 78,7 72,4 75,6 80,4 75,5 78,8 87,8 87,9 83,7 85,3 86,3 

1º ano vespertino 76,2 81,3 73,4 91 68,7 93,6 81,8 87,4 78,7 73,1 83,4 80,8 71,3 80,6 76,9 75,4 

2º ano Matutino 88 104,9 97,7 90,9 97,5 88,3 98,4 93,2 84,8 81,8 85,2 76,9 89,9 88,9 89,8 78,6 

2º ano Vespertino 90 91,4 82,1 80,1 83,5 84,2 88 83 89,7 80,5 84 83,3 84,6 83,7 87,9 82,6 

3º ano Matutino 84,9 85,9 84,3 80,7 69,6 76,8 92,2 93,5 94,3 90,3 84 89,2 82 82,8 81,8 75,8 

3 ano vespertino 67,8 91,5 71 77,4 67,9 78,1 82,2 89,9 80,4 94,5 81,9 87,4 74,4 88,8 71,5 100,3 
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Apêndice 22 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola C 
 
 

Sala Turno L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

1º ano Matutino 71,9 81 72,6 97,8 93,6 93,4 80,5 91,4 92,2 96,9 94,9 99,6 101,3 94,4 89,3 

1º ano Vespertino 71,5 77,5 81,4 83,1 84,3 81,2 75,7 76,3 90,6 84,9 84,6 82,8 76 75,4 79,5 

2º ano Matutino 82,3 90,5 93,6 96,5 84,2 92 90,5 91,9 92,6 75,5 75,4 69,3 90,7 89,9 97,1 

2º ano Vespertino 77,1 98 81,7 89,4 83,8 82,6 89 87,4 96,5 95,8 79,4 84,6 95,4 94,2 74,2 

3º ano Matutino 74,9 77,7 83,8 90,9 89,8 86,4 93,6 83,6 90,1 76 88,9 75,9 78,7 73,6 89,5 

3º ano Vespertino 69,4 87,2 88,3 92,1 75,5 85,4 91 93,4 91,6 92,3 94,5 84,9 91,1 87,8 89 

 
 

Sala Turno L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 

1º ano Matutino 76,9 89,6 89,7 102,3 99,7 76,7 93,9 84,9 73,9 88,6 73,8 92,5 96 86,9 82,3 

1º ano Vespertino 73,5 78 72,4 76,5 78,9 77,1 77,6 78,8 87,6 91,7 80,2 80,6 77,4 76,4 84,8 

2º ano Matutino 87,4 92,6 91,6 92,8 91,2 85,7 89,6 96,7 84,9 80,9 75,5 87,7 81,2 82,5 77,8 

2º ano Vespertino 93,4 93,3 86,5 71,2 95,7 95,3 76,9 76 81,5 88,3 96,5 87 85,4 89,1 78,7 

3º ano Matutino 79,8 77,8 91,5 78,2 79 78,4 84,5 95,6 95,8 87,3 90,2 94 92,9 86,9 90,8 

3º ano Vespertino 86,2 83,9 90,8 95,1 86,4 85,1 101,2 92 87,2 84,4 70,8 93,3 97,2 94,4 92 

 

Sala Turno L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 

1º ano Matutino 89,7 95,9 72,3 97,2 81,6 81,8 100,1 102 95,4 99,7 103,5 98,3 101,1 88,9 90,4 96,3 

1º ano Vespertino 84,5 73,3 74,3 79,1 87,6 87,9 87,3          

2º ano Matutino 76,5 74,1 80,4 80,9 76,3 86,9 91,3 96,3 95,5 88,2 88,9 91,5 94 92,7 92,7 94,6 

2º ano Vespertino 98,3 81,6 86,6 84,1 94,5 88,6 91,9          

3º ano Matutino 78,8 83,9 95,1 80,1 87,1 88,6 91,6 88,8 96,8 76,7 67,9 70,5 81,4 93,7 90,6 90,8 

3º ano Vespertino 90,3 92,2 90,5 87,8 94 102,1 89,9 90 92,9 80,5 87,1 89,4 91,4 83,5 80,9 97,8 
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Apêndice 22 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola C Continuação 

 

Sala Turno L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 

1º ano Matutino 88 104,9 97,7 90,9 97,5 88,3 98,4 93,2 84,8 81,8 85,2 76,9 89,9 88,9 89,8 78,6 

1º ano Vespertino                  

2º ano Matutino 94,7 95,7 100,2 87,7 90,1 76,7 87,1 95,8 94,7 93,9 88,7 91,5 92,6 92,8 89,4 79 

2º ano Vespertino                  

3º ano Matutino 91,6 85,6 91 90,6 93,8 89,1 101,8 97,5 94,1 97,1 86,4 88,1 73,7 77,2 85,1 98 

3º ano Vespertino 88,6 80,4 77,7 84,3 82,1 82,7 80,2 87 81,8 76,5 75,3 85,8 80,3 96,8 86,6 84,9 
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Apêndice 23 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola D 
 

Sala Turno L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

1º ano Matutino 67,9 97,1 92,8 106,7 102,8 96,1 97,5 91,9 78,3 101,5 99,5 71,6 78,2 83,4 95,7 

1º ano vespertino 76,1 67,9 84,1 92,5 98,2 81 90 87,3 83,9 95,4 88,4 76,4 91 82,3 71,1 

2º ano Matutino 80,3 81 72,6 97,8 93,6 93,4 80,5 91,4 92,2 96,9 94,9 99,6 101,3 94,4 89,3 

2º ano Vespertino 80,6 98,7 91,2 87,8 93,9 97,2 95,7 89,5 88,1 94,2 85,5 91,2 88,4 92,2 88,2 

3º ano Matutino 72,7 87,3 82,7 85,1 84,6 88,8 81 70,3 89,1 70,5 79,8 85,1 84,2 80,8 90,2 

3º ano vespertino 76,7 96,1 92,9 91,7 88,6 91,7 91,2 78,2 82,7 97,2 88,8 93,6 91,4 88,9 83,2 

 
 

Sala Turno L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 

1º ano Matutino 87 82,7 83,7 78,2 75,9 80,7 75 74,5 99,4 90,2 95,8 99 99,8 96,2 97,5 

1º ano vespertino 82,8 83,3 86,3 81,5 75,5 83,6 84,5 93 87,5 80,6 79,5 96,6 78,3 92,4 83,9 

2º ano Matutino 76,9 89,6 89,7 102,3 92,7 76,7 93,9 84,9 73,8 88,6 93,8 92,5 96 86,8 92,3 

2º ano Vespertino 89,8 81,1 77,8 87,6 97,1 88,1 72 93,8 92,1 91,5 95,8 89,9 96,7 90,5 91,7 

3 ano Matutino 67,9 84,6 82,7 85,2 78,7 90,2 67,9 90,7 88,3 79,9 70,2 87,9 89,7 90,2 88,5 

3º ano vespertino 102,8 99 83,9 88,1 80,9 93,1 72,5 89,3 88,8 103,7 96,4 90,6 80,7 88,7 92,9 

 

Sala Turno L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 

1º ano Matutino 90,2 82,4 98 100,3 98,2 77,5 77,4 73,6 76,3 73,5 87,5 77,2 81,2 87,7 72,2 75,9 

1º ano vespertino 73,3 81,4 85,7 71,6 67,9 68,6 84,5 81,5 70,9 79,2 72,7 72,8 90,1 87,8 80,7 87,8 

2º ano Matutino 89,7 95,9 72,3 97,2 81,6 81,8 100,1 102,1 95,4 99,7 103,5 98,3 101,1 88,9 90,4 96,3 

2º ano Vespertino 99,4 100,3 97,8 87,6 87,9 95,6 87,7 75,9 93,9 80,4 89,8 83,5 90,4 87,4 86,9 93,2 

3º ano Matutino 92,8 87 80,8 94 90,4 91,6 92,6 88,2 85,1 87,3 75,9 83,2 80 90,3 80,3 88,9 

3º ano vespertino 91,1 93,1 91,3 86,9 91,5 98 86,1 99,1 93,8 91,2 85,3 94,1 86,8 88,2 83,6 88,9 
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Apêndice 23 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola D Continuação 
 

Sala Turno L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 

1º ano Matutino 77 76,6 80,8 86,3 79,9 78,7 72,4 75,6 80,4 75,5 78,8 87,8 87,9 83,7 85,3 86,3 

1º ano vespertino 76,2 81,3 73,4 91 68,7 93,6 81,8 87,4 78,7 73,1 83,4 80,8 71,3 80,6 76,9 75,4 

2º ano Matutino 88 104,9 97,7 90,9 97,5 88,3 98,4 93,2 84,8 81,8 85,2 76,9 89,9 88,9 89,8 78,6 

2º ano Vespertino 90 91,4 82,1 80,1 83,5 84,2 88 83 89,7 80,5 84 83,3 84,6 83,7 87,9 82,6 

3º ano Matutino 84,9 85,9 84,3 80,7 69,6 76,8 92,2 93,5 94,3 90,3 84 89,2 82 82,8 81,8 75,8 

3º ano vespertino 67,8 91,5 71 77,4 67,9 78,1 82,2 89,9 80,4 94,5 81,9 87,4 74,4 88,8 71,5 100,3 
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Apêndice 24 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola E 
 

Sala Turno L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

1º ano matutino 76,1 93,3 91,2 87,8 100,1 94 95 86,1 93,2 92,1 91,4 85 88,6 84,3 94,1 

1º ano vespertino 85,8 77,9 98,3 87,7 104,8 91,9 104,1 96 102 103,7 100,6 75,8 75,3 103,2 106,6 

2º ano matutino 73,3 74,6 92,2 83,8 88,3 96,2 94,1 86,4 89,6 71,4 88 89 89,6 83,6 88,9 

2º ano vespertino 84,9 103,5 99,3 90 99,5 82,7 82,1 94 88,5 87,2 100,3 98,4 93,3 96,3 86,5 

3 º ano matutino 78 81,4 89,9 78,9 81,9 79,8 78,2 87,5 93,1 73,4 82,8 67,9 68,3 75,2 78,8 

3º ano vespertino 90,1 79,3 88,5 91,9 82,5 81,8 88,3 97,7 96,4 98,1 98,4 96,2 96,3 93,7 87,3 

 
 

Sala Turno L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 

1º ano matutino 96,3 102,5 87,7 91,5 94,4 94,7 98,1 78,9 77,5 97,9 86,1 84,9 87 88,9 86 

1º ano vespertino 96,5 102,7 108,9 89,5 91,9 89,4 95 95,6 106,4 103,8 97,5 103,2 96,9 97,4 97,3 

2º ano matutino 94,1 82,6 87,4 96 77,9 85,4 89,3 86,9 83 72,6 70,3 86,3 76,4 75,2 88,9 

2º ano vespertino 99,8 87,2 89,7 92,1 83,4 85,1 90,6 96,6 88,4 89,5 87,8 93,2 94,5 92,4 97,4 

3 º ano matutino 85 82,6 74,1 78,7 79,7 81 73,8 83,3 67,9 90,6 76,8 82 79,8 81,3 71,6 

3º ano vespertino 92,3 92 95,3 92,9 93,4 89,3 96,9 90,2 101,1 94,6 97,2 91 99,4 71,6 105,6 

 
 

Sala  Turno L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 

1º ano matutino 74,4 76,2 72,6 82,8 86,3 74,2 84,3 78,1 85,7 87,4 89 86,7 89 79,9 81,1 73 

1º ano vespertino 100,9 85,5 97,5 97,5 112,2 109,1 97,2 103,9 110,9 107 97,2 99,5 108,8 94,1 104,5 96,4 

2º ano matutino 89,7 89,7 93,5 83,6 84,5 82,9 94,1 71,1 88,8 91,4 76,2 77,2 83,8 90,3 84,2 91,4 

2º ano vespertino 86,5 99,6 104,5 100,6 94,6 93,1 95,7 76,9 90,8 94,1 80,2 97,1 92,4    

3 º ano matutino 78,5 73,5 82,3 69,6 84,3 74,4 71,9 76,9 76,2 84,4 81,9 83,3 73,5 78 82,8 73,7 

3º ano vespertino 98,5 94,3 91,6 91 90,8 90,7 98,8 100,7 93,2 89,7       
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Apêndice 24 – Valores referentes do ruído ocupacional da Escola E Continuação 
 

Sala Turno L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 

1º ano matutino 77,8 74,4 83,7 79,5 75,3 78,6 72,4 73,4 79,7 82,2       

1º ano vespertino 81,1 75 80,4 99,5 94,6 79,2 77,2 84,6 80,9 80,3 80,2 96,8 94,9 83,7 80,6  

2º ano matutino 79 83,4 88,3 76 91,6 87,8 79,7 89,9 87,7 84 89,4 88,7 81,4 87 84,6 85,3 

2º ano vespertino                 

3 º ano matutino 77,1 82,8 82 78,4 79,3 75,3 83 93,2 83,9 86,9 79,4 70,9 81,6 80,6 79,9 82,8 

3º ano vespertino                 
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Apêndice 25 – Valores referentes a temperatura da Escola A 
 

SALA TURNO 
Temp. 1 

WET 
Temp.1 

DRY 
Temp. 1 

GLO 
Temp. 2 

WET 
Temp. 2 

DRY 
Temp. 2 

GLO 
Temp. 3 

WET 
Temp.3 

DRY 
Temp. 3 

GLO 

1º ano Matutino 25,6 30,2 30,3 25,6 30,3 30,4 25,6 30,3 30,4 

1º ano Vespertino 24,9 32,3 32,4 24,7 32,5 32,5 24,8 32,6 32,6 

2º ano Matutino 25 30,1 30,00 25,1 30,2 30,3 25 30,4 30,4 

2º ano Vespertino 27 30,3 30,4 27 30,3 30,3 26,8 30,2 30,3 

3º ano Matutino 22,5 26,6 26,8 22,5 26,5 26,9 22,6 26,9 27 

3º ano Vespertino 23,7 27,3 27,4 23,9 27 27,4 23,9 27,2 27,4 

 

SALA TURNO 
Temp. 4 

WET 
Temp. 4 

DRY 
Temp. 4 

GLO 
Temp. 5 

WET 
Temp. 5 

DRY 
Temp. 5 

GLO 
Temp. 6 

WET 
Temp.6 

DRY 
Temp. 6 

GLO 

1º ano Matutino 25,7 30,5 30,6 25,9 31 30,9 26 31 31,1 

1º ano Vespertino 24,9 32,3 32,4 24,7 32,5 32,5 24,8 32,6 32,6 

2º ano Matutino 25 30,1 30 25,1 30,2 30,2 25 30,4 30,4 

2º ano Vespertino 27 30,3 30,4 27 30,3 30,3 26,8 30,2 30,3 

3º ano Matutino 22,5 26,5 27,1 22,7 26,8 27,2 22,8 27,3 27,3 

3º ano Vespertino 23,7 27,3 27,4 23,9 27 27,4 23,9 27,2 27,4 
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Apêndice 26 – Valores referentes da temperatura da Escola B 
 

SALA TURNO 
Temp. 1 

WET 
Temp. 
1DRY 

Temp. 1 
GLO 

Temp. 2 
WET 

Temp. 2 
DRY 

Temp. 2 
GLO 

Temp. 3 
WET 

Temp.3 
DRY 

Temp. 3 
GLO 

1º ano Vespertino 22,9 23,8 24,7 22,1 23,5 24,3 22,7 23,5 24,2 

1º ano Vespertino 21,1 23,8 24,3 20,6 23,5 24,2 20,4 23,4 24,0 

2º ano Matutino 26,0 28,3 28,3 24,6 25,9 27,1 22,3 23,9 25,2 

2º ano Vespertino 21,0 24,4 25,1 21,6 24,3 25,0 21,5 24,2 25,0 

3º ano Matutino 20,6 22,4 23,2 20,3 22,5 23,2 20,0 22,4 23,0 

3º ano Vespertino 19,6 22,5 23,3 19,3 22,5 23,1 19,1 22,7 23,2 

 
 

SALA TURNO 
Temp. 4 

WET 
Temp. 4 

DRY 
Temp. 4 

GLO 
Temp. 5 

WET 
Temp. 5 

DRY 
Temp. 5 

GLO 
Temp. 6 

WET 
Temp. 6 

DRY 
Temp. 6 

GLO 

1º ano Matutino 21,6 23,5 24,3 21,6 23,6 24,4 21,5 23,7 24,4 

1º ano Vespertino 20,8 23,7 24,3 20,5 23,7 24,2 20,4 23,5 24,2 

2º ano Matutino 21,1 23,1 24,3 20,8 23,2 24,1 20,4 23,0 24,0 

2º ano Vespertino 21,3 24,2 25,0 21,3 24,1 24,9 21,3 24,1 24,9 

3º ano Matutino 19,8 22,3 23,0 19,8 22,4 23,0 20,0 22,7 23,2 

3º ano Vespertino 18,9 22,4 23,1 18,9 22,5 23,1 18,9 22,6 23,1 
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Apêndice 27 – Valores referentes da temperatura da Escola C 
 

SALA TURNO 
Temp. 1 

WET 
Temp. 
1DRY 

Temp. 1 
GLO 

Temp. 2 
WET 

Temp. 2 
DRY 

Temp. 2 
GLO 

Temp. 3 
WET 

Temp.3 
DRY 

Temp. 3 
GLO 

1º ano Matutino 24,5 27,8 28,2 24,7 28 28,3 24,8 28 28,4 

1º ano Vespertino 26 29,2 29,6 25,9 29,2 29,6 26 29,4 29,6 

2º ano Matutino 22,5 25 25,7 22,3 24,9 25,5 22 24,9 25,5 

2º ano Vespertino 23,8 28,1 28,4 24,1 28,4 28,7 24 28,5 28,8 

3º ano Matutino 23,7 27,1 27,7 23,7 27,1 27,8 23,8 27,4 28 

3º ano Vespertino 25,3 28,3 28,8 24,9 28,3 28,8 24,6 28,1 28,6 

 
 

SALA TURNO 
Temp. 4 

WET 
Temp. 4 

DRY 
Temp. 4 

GLO 
Temp. 5 

WET 
Temp. 5 

DRY 
Temp. 5 

GLO 
Temp. 6 

WET 
Temp.6 

DRY 
Temp. 6 

GLO 

1º ano Matutino 24,6 28 28,5 25,3 28,3 28,7 26,1 28,8 29,1 

1º ano Vespertino 26 29,2 29,6 25,9 29,2 29,6 26 29,4 29,6 

2º ano Matutino 22,1 25 25,5 22 25 25,5 22,1 25 25,6 

2º ano Vespertino 23,8 28,1 28,4 24,1 28,4 28,7 24 28,5 28,8 

3º ano Matutino 23,8 27,4 28,1 23,9 27,5 28,2 23,9 27,7 28,3 

3º ano Vespertino 24,4 28,2 28,7 24,4 28,1 28,7 24,2 27,9 28,6 
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Apêndice 28 – Valores referentes da temperatura da Escola D 
 

SALA TURNO 
Temp. 1 

WET 
Temp. 
1DRY 

Temp. 1 
GLO 

Temp. 2 
WET 

Temp. 2 
DRY 

Temp. 2 
GLO 

Temp. 3 
WET 

Temp.3 
DRY 

Temp. 3 
GLO 

1º ano Matutino 21,5 23,7 24,4 21,2 23,8 24,3 21,1 23,8 24,3 

1º ano Vespertino 22 24,4 25 21,5 24,3 24,9 21,4 24 24,8 

2º ano Matutino 21,9 25,2 25,5 22,2 25,5 25,9 22 25,4 25,9 

2º ano Vespertino 21,7 25,2 25,7 22,2 25,9 26 21,7 25,2 25,7 

3º ano Matutino 22,5 23,7 24,4 22 23,7 24,4 21,7 24 24,4 

3º ano Vespertino 22,3 25,1 25,5 22,3 25,1 25,5 22,3 25,2 25,5 

 
 

SALA TURNO 
Temp. 4 

WET 
Temp. 4 

DRY 
Temp. 4 

GLO 
Temp. 5 

WET 
Temp. 5 

DRY 
Temp. 5 

GLO 
Temp. 6 

WET 
Temp.6 

DRY 
Temp. 6 

GLO 

1º ano Matutino 21,1 23,7 24,3 20,8 23,6 24,1 20,9 23,6 24,2 

1º ano Vespertino 22 24,4 25 21,5 24,3 24,9 21,4 24 24,8 

2º ano Matutino 22,4 25,7 26,1 22,4 25,6 26,1 22,1 25,6 26,2 

2º ano Vespertino 22,2 25,9 26 21,7 25,2 25,7 22,2 25,9 26 

3º ano Matutino 21,3 23,7 24,2 21,1 23,3 24 21,1 23,5 24,2 

3º ano Vespertino 21,9 25 25,5 21,9 25 25,5 21,8 25 25,5 
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Apêndice 29 – Valores referentes da temperatura da Escola E 
 

SALA TURNO 
Temp. 1 

WET 
Temp. 
1DRY 

Temp. 1 
GLO 

Temp. 2 
WET 

Temp. 2 
DRY 

Temp. 2 
GLO 

Temp. 3 
WET 

Temp.3 
DRY 

Temp. 3 
GLO 

1º ano matutino 23,3 29,3 29,2 23,5 29,5 29,4 23,6 29,7 29,7 

1º ano vespertino 24,5 30,7 30,8 24,2 30,9 31 24,3 31,2 31,1 

2º ano matutino 22,7 24,5 25 22,5 24,4 25 22,2 24,3 24,7 

2º ano vespertino 23,3 26,2 26,7 23 26 26,5 22,8 26,2 26,5 

3º ano matutino 21,7 23,4 23,7 21,3 23 23,6 20,9 22,9 23,4 

3º ano vespertino 23,3 25,8 26,3 23,1 25,6 26,2 22,7 25,5 26,1 

 

SALA TURNO 
Temp. 4 

WET 
Temp. 4 

DRY 
Temp. 4 

GLO 
Temp. 5 

WET 
Temp. 5 

DRY 
Temp. 5 

GLO 
Temp. 6 

WET 
Temp.6 

DRY 
Temp. 6 

GLO 

1º ano matutino 23,7 29,8 29,7 23,3 29,9 29,9 23,2 30,2 30,2 

1º ano vespertino 24,7 31,5 31,3 25 31,1 31,1 24,8 31,4 31,2 

2º ano matutino 22,3 24,8 25,1 22,3 24,5 25,2 22,6 25,1 25,4 

2º ano vespertino 23,3 26,2 26,7 23 26 26,5 22,8 26,2 26,5 

3º ano matutino 20,6 23,4 23,6 20,7 22,9 23,6 20,8 23 23,6 

3º ano vespertino 23,3 25,8 26,3 23,1 25,6 26,2 22,7 25,5 26,1 

 
 

 

 



136 

 

 

 

Anexo 1- Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 

 
 

 

 

Questionário Nórdico dos 

sintomas músculo-esquelético 

 

 

 

 

Marque um (x) na resposta 

apropriada. Marque apenas 

um (x) para cada questão.  

Não, indica conforto, saúde; 

Sim, indica incômodo, 

desconforto, dores nessa parte do 

corpo. 

 

 

 

 

ATENÇÃO: O desenho ao lado 

representa apenas uma 

posição aproximada das partes do 

corpo. Assinale a parte que mais 

se aproxima do seu problema. 

 

Partes do corpo com 
problemas 

Você teve algum problema 
nos últimos 7 dias? 

Você teve algum problema 
últimos 12 meses? 

Você teve que deixar de 
trabalhar algum dia nos 
últimos 12 meses devido 
ao problema? 

 

1 - Pescoço  
 

1 (  ) Não    2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

2 – Ombros 

 
1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – ombro direito 
3 (  ) Sim – ombro esquerdo 
4 (  ) Sim – os dois ombros 
 

1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – ombro direito 
3 (  ) Sim – ombro esquerdo 
4 (  ) Sim – os dois ombros 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

3 – Cotovelos 

 
1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – cotovelo direito 
3 (  ) Sim – cotovelo 
esquerdo 
4 (  ) Sim – os dois cotovelos 
 

1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – cotovelo direito 

3 (  ) Sim – cotovelo esquerdo 
4 (  ) Sim – os dois cotovelos 

1 ( ) Não 2 ( ) Sim 

4 – Punhos e mãos 

 
1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – mão e punho 
direito 
3 (  ) Sim – mão e punho 
esquerdo 
4 (  ) Sim – as duas mãos e 
os dois punhos 

 

1 (  ) Não 
2 (  ) Sim – mão e punho 
direito 
3 (  ) Sim – mão e punho 
esquerdo 
4 (  ) Sim – as duas mãos e os 
dois punhos 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

 
5 – Coluna dorsal 
  

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (   ) Sim 

 
6 – Coluna Lombar 
 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

 
7 – Quadril ou coxas 
 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

 
8 - Joelhos  
 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 

 
9 – Tornozelo ou pés 
 

1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 1 (  ) Não 2 (  ) Sim 
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Anexo 2- Inventário de Sintomas de Stress de LIPP 

 

Quadro 1a: Marque com um F1 os sintomas que tem experimentado nas 

últimas 24 horas 
 
 

(     ) 1. Mãos/ pés frios  

(     ) 2. Boca seca 

(     ) 3. Nó no estômago 
 

(     ) 4. Aumento de sudorese (muito suor, suadeira)  

(     ) 5. Tensão muscular 

(     ) 6. Aperto da mandíbula/ ranger os dentes  

(     ) 7. Diarreia passageira 

(     ) 8. Insônia (dificuldade para dormir) 
 

(     ) 9. Taquicardia (batedeira no peito) 
 

(    ) 10.hiperventilação (respiração ofegante) 
 

(     ) 11. Hipertensão arterial súbita e passageira (pressão alta) 
 

(     ) 12. Mudança de apetite 
 
Quadro 1b: Marque com um P1 os sintomas que tem experimentado nas 

últimas 24 horas 

 

 
(     ) 13. Aumento súbito de motivação  

(     ) 14. Entusiasmo súbito 

        (     ) 15. Vontade súbita de iniciar novos projeto 

 

Quadro 2a:  Marque com um F2 os sintomas que tem experimentado 

na última semana 
 

(     ) 1. Problemas com memória 
 

(     ) 2. Mal-estar generalizado, sem causa específica  

(     ) 3. Formigamento das extremidades 
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(     ) 4. Sensação de desgaste físico constante 

       (     ) 5. Mudança de apetite 

(     )  6. Aparecimento de problemas dermatológicos (problema de pele) 

 

(     ) 7. Hipertensão arterial (pressão alta)  

(     ) 8. Cansaço constante 

(     ) 9. Aparecimento de úlcera 
 

(     ) 10. Tontura/ sensação de estar flutuando  

 

Quadro 2b: Marque com um P2 os sintomas que tem apresentado na última 

semana 
 
 

(     ) 11. Sensibilidade emotiva excessiva  

(     ) 12. Dúvida quanto a si próprio 

(     ) 13. Pensar constantemente em um só assunto  

(     ) 14. Irritabilidade excessiva 

(     ) 15. Diminuição da libido (perda de vontade sexual) 

 Quadro 3a: Marque com um F3 os sintomas que tem experimentado no 

último mês 
 

(     ) 1. Diarreia frequente 
 

(     ) 2. Dificuldades sexuais  

(     ) 3. Insônia 

(     ) 4. Náusea  

(     ) 5. Tiques 

(     ) 6. Hipertensão arterial continuada 
 

(     ) 7. Problemas dermatológicos prolongados  

(     ) 8. Mudança extrema de apetite 

(     ) 9. Excesso de gases 
 

 

(     ) 10. Tontura frequente  
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(     ) 11. Úlcera 

(     ) 12. Enfarte 
 

Quadro 3b:  Marque com um p3 os sintomas que tem experimentado no último 
mês 
 

(     ) 13. Impossibilidade de trabalhar  

(     ) 14. Pesadelos 

(     ) 15. Sensação de incompetência em todas as áreas  

(     ) 16. Vontade de fugir de tudo 

(     ) 17. Apatia, depressão ou raiva prolongada  

(     ) 18. Cansaço excessivo 

(     ) 19. Pensar/ falar constantemente em um só assunto 

 

(     ) 20. Irritabilidade sem causa aparente  

(     ) 21. Angustia/ ansiedade diária 

(     ) 22. Hipersensibilidade emotiva  

        (    ) 23. Perda do senso de humor 
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Anexo 3- Protocolo de Qualidade de vida em voz 

 

Estamos tentando compreender melhor como um problema de voz pode interferir 

nas atividades de vida diária. Apresentamos uma lista de possíveis problemas 

relacionados ‘a voz’. Por favor, responda a todas as questões baseadas em como sua 

voz tem estado nas duas últimas semanas. Não existem respostas certas ou erradas. 

Para responder ao questionário, considere tanto a severidade do problema como sua 

frequência de aparecimento, avaliando cada item abaixo de acordo com a escala 

apresentada. A escala que você irá utilizar é a seguinte: 

 
1= nunca acontece e não é um problema 

2= acontece pouco e raramente é um problema 

3= acontece as vezes e é um problema moderado 

4= acontece muito e quase sempre é um problema 

5= acontece sempre e realmente é um problema ruim 

 

                                                                              

 

 

 

1 Tenho dificuldades em falar forte (alto) ou ser ouvido em 

ambientes ruidosos 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 O ar acaba rápido e preciso respirar muitas vezes enquanto 

eu falo 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3 Não sei como a voz vai sair quando começo a falar 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4 Fico ansioso ou frustrado (por causa da minha voz) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 Fico deprimido (por causa da minha voz) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 Tenho dificuldades ao telefone (por causa da minha voz) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7 Tenho problemas para desenvolver o meu trabalho, minha 

profissão (pela minha voz) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 Evito sair socialmente (por causa da minha voz) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9 Tenho que repetir o que falo para ser compreendido 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 Tenho me tornado menos expansivo (por causa da minha 

voz). 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 


