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O presente estudo objetiva identificar e avaliar as condições de trabalho 
existentes no ambiente de sala de aula de uma escola estadual de ensino 
fundamental e médio de Petrolina/PE, bem como as influências dos aspectos 
ergonômicos na atividade de ensino-aprendizagem. Para isto, foi realizado 
um estudo de caso em dois turnos distintos, vespertino e noturno, através do 
levantamento das percepções dos sujeitos envolvidos, professores e alunos, 
acerca das variáveis ambientais, quais sejam: iluminação, ruído, temperatura, 
além do mobiliário, de modo a fazer um paralelo com os dados que foram 
coletados do ambiente por meio de instrumental especializado. O 
procedimento de análise dos dados foi feito com base nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas regulamentares do 
Ministério do Trabalho e Emprego e normas da Organização Internacional de 
Normalização. Os resultados indicaram que, em geral, a sala de aula desta 
escola, nos dois turnos investigados, não está suficientemente adequada às 
normas supramencionadas e, decorrente disso, os fatores ergonômicos deste 
ambiente de trabalho, devido a sua relação com a saúde e produtividade dos 
docentes, devem ser alvo de preocupações e medidas de ajuste, de forma a 
reduzir possíveis riscos ocupacionais e minimizar os seus efeitos negativos 
na qualidade da atividade de ensino-aprendizagem. 
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1. Introdução 

Considerando a escola como um sistema, a sala de aula constitui um de seus subsistemas mais 

importantes, pois mantém um relacionamento necessário com outros subsistemas, também 

decisivos na consecução do objetivo final de uma instituição de ensino: a transmissão de 

conhecimentos através da atividade de ensino-aprendizagem. 

Estudos na área têm demonstrado que as instituições de ensino, na tentativa de melhorar a 

qualidade e eficácia na transmissão de conhecimentos do professor ao aluno, têm investido 

mais na pedagogia dos professores do que na adequação dos fatores ergonômicos destes 

ambientes de trabalho, o que na prática se traduz pelo não alcance dos objetivos esperados 

(Castro et al., 2009). 

A ergonomia é um estudo científico que visa adequar o meio ambiente de trabalho aos 

sujeitos nele inseridos, através da aplicação das normas de referência aos ambientes físicos 

avaliados como insalubres e/ou desconfortáveis. Decorrente disso busca-se proporcionar 

condições ambientais agradáveis, estabelecendo assim melhorias na qualidade de vida, bem-

estar, conforto, segurança e saúde dos indivíduos, bem como uma maior eficiência, eficácia e 

produtividade na realização de tarefas e serviços oferecidos nos ambientes de trabalho 

(Wilhelm & Merino, 2006; Filho et al., 2010). 

Na realidade brasileira, a avaliação e o ajuste das condições ambientais não são fixados por 

lei, mas unicamente por normas regulamentares de segurança. Por essa razão, as normas não 

estabelecem diretrizes obrigatórias, todavia indicam quais os valores admissíveis, para 

determinados aspectos, em ambientes de trabalho (Castro et al., 2009). Para exemplificar, os 

níveis de iluminância adequados para interiores, como salas de aula, são indicados pela norma 

brasileira NBR 5413. A depender do tipo de tarefa realizada, a iluminância nestes ambientes 

deve estar entre 200 e 500 Lux, sendo 300 Lux o nível apropriado para a realização das 

atividades habituais no ambiente de sala de aula (ABNT, 2010). 

A ergonomia está preocupada com os aspectos humanos do trabalho em qualquer situação 

onde este é realizado, e assim sendo, não se pode esquecer aqui das suas duas finalidades 

básicas: o melhoramento e a conservação da saúde dos trabalhadores, e a concepção e o 

funcionamento satisfatório do sistema técnico do ponto de vista da produção e segurança (Da 

Cruz, 2004). 
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Nesse sentido, a ergonomia também pode contribuir no campo educacional, de maneira a 

considerar a dinâmica do ambiente com todos os sujeitos que nele atuam: em particular, os 

docentes e discentes. Isso porque, o ambiente de sala de aula ajustável ergonomicamente 

propicia uma maior eficácia na transmissão de conhecimentos do professor ao alunado, 

contribuindo assim com os procedimentos de ensino-aprendizagem (Wilhelm & Merino, 

2006). 

Os ajustes ambientais dos fatores físicos revelam-se de suma importância, uma vez que os 

problemas de saúde ocupacionais enfrentados pelos profissionais de ensino podem ocasionar 

o afastamento de um grande número de docentes das salas de aula. A causa que justifica essas 

enfermidades vem do sobre-esforço necessário para a realização das atividades dos 

professores nas suas práticas de ensino, frente às situações extra e, especialmente, intra-

escolares (Castro et al., 2009). Dentre os principais problemas de saúde que propiciam tais 

licenças médicas, Gasparini et al. (2005) destaca transtornos psíquicos, problemas musculares 

e respiratórios. 

Desta maneira, a ergonomia busca não apenas evitar aos trabalhadores os postos de trabalhos 

fatigantes e/ou perigosos, mas procura colocá-los nas melhores condições de trabalho 

possíveis de forma a melhorar o rendimento e evitar o acidente ou fadiga excessiva (Da Cruz, 

2004). 

Segundo Castro et al. (2009), estes ajustes também mostram-se de fundamental importância 

para que os alunos não deixem de frequentar (ou ingressar) a escola por problemas de saúde 

ou falta de motivações. Isso porque, o desejo pelo aprendizado pode ser comprometido diante 

de aspectos ergonômicos, como exemplo: o grau de conforto do ambiente físico de ensino.  

O conforto ambiental está relacionado às variáveis térmicas, acústicas, lumínicas, além do 

layout da sala e do mobiliário e cores. Estas variáveis ambientais são capazes de influenciar a 

cognição, o comportamento, a saúde física e mental, a segurança e a competência para 

realização de tarefas.  

A sala de aula, como espaço social, representa um campo múltiplo  e permanente de 

construção de saberes a partir de interações e representações que constituem as estruturas de 

produção de saberes.  As interações incorporam significados gerados pelas representações e, 

estas, por sua vez, são reelaboradas pelas novas interações, criando novos 

significados, mediatizados pelo discurso de sujeitos situados em um determinado horizonte 
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social, no caso, o espaço geográfico, da sala de aula, da escola  ou da sociedade (Rodrigues, 

2002). 

Neste contexto de busca de qualidade, a ergonomia contribui para a adaptação do trabalho ao 

homem. O trabalho é enfocado de forma ampla, abrangendo não apenas as máquinas e 

equipamentos utilizados, mas toda a situação em que ocorre o relacionamento do homem com 

o trabalho que executa. Isso envolve não somente o ambiente físico, mas também os aspectos 

organizacionais de como esse trabalho é programado e controlado para produzir os resultados 

desejados. 

Neste sentido, este estudo buscou avaliar os aspectos ergonômicos que interferem nas 

atividades de ensino-aprendizagem em ambiente de sala de aula e compará-las com as 

percepções de docentes e discentes de uma escola pública da cidade de Petrolina/PE.  

2. Materiais e métodos 

A metodologia abordada nesta pesquisa é descritiva, de caráter qualitativo e quantitativo, 

onde se utilizou do método de estudo de caso em uma escola estadual do município de 

Petrolina. Assim, a escolha da escola foi feita por meio de visitas e a partir dos critérios de 

proximidade de vias públicas e turnos de funcionamento da escola. 

Participou da pesquisa um total de 40 alunos do Ensino Fundamental, nos turnos vespertino e 

noturno, sendo 18 do sexo feminino e 22 do sexo masculino, em cada turno. A idade média 

dos discentes avaliados foi de 23,2 anos. Os alunos foram escolhidos a partir do critério de 

que os mesmos frequentassem a mesma sala de aula para que fosse possível investigar as 

sensações e percepções acerca dos fatores ambientais em turnos distintos (vespertino e 

noturno). A escolha então se deu pelas turmas de 5ª e 6ª séries do turno da tarde, e as turmas 

de 7ª e 8ª séries do turno da noite. Foram elaboradas questões para analisar se os mesmos 

possuíam dificuldades em acompanhar o conteúdo ministrado pelos professores ou 

dificuldades de concentração durante as aulas. Além disso, foram questionados sobre suas 

percepções em relação aos aspectos físicos (iluminação, acústica, temperatura, mobiliário e 

cores) da sala de aula. 

Em relação aos professores, participou da pesquisa um total de 15 professores, os quais 

ministram aula tanto no turno vespertino quanto no turno noturno nesta sala de aula, sendo 

todos do sexo feminino com idade média de 45,5 anos. No que se refere, aos professores, 

foram elaboradas questões para verificar se os mesmos possuem queixas de saúde 
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relacionadas a fatores ocupacionais (rouquidão, afonia, cefaleia, dores musculares, estresse e 

insônia) e qual a prevalência e intensidade das mesmas. Outros itens foram elaborados para 

avaliar a percepção dos mesmos quanto aos fatores ergonômicos de sala de aula que possam 

estar interferindo no processo de ensino-aprendizagem.  

2.1. Características físicas da escola estudada 

Trata-se de uma escola estadual de Ensino de jovens e Adultos (EJA) médio e EJA 

fundamental do município de Petrolina/PE. Em que, EJA é a modalidade de ensino nas etapas 

dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e adotada por algumas 

redes particulares que recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da educação 

básica em idade apropriada por qualquer motivo.  

A escola possui doze salas de aula, um auditório, um refeitório, uma quadra de esportes, uma 

biblioteca, um laboratório de ciências e um laboratório de informática. Ela encontra-se em 

bom estado de conservação onde, a cor da fachada é bege, com algumas partes em cinza, 

porém a cor que predomina nas paredes internas é o amarelo claro.  

A Fachada principal fica na direção leste, ficando de frente para uma rua com baixo fluxo de 

carros. A parte traseira da escola encontra-se na direção oeste, onde se encontra uma praça por 

onde circulam uma quantidade significativa de pessoas; a face sul fica de frente para uma rua 

com fluxo médio de carros; e por fim, a lateral norte fica de frente para uma das principais 

avenidas da cidade com grande fluxo de carros, e, portanto, maior fonte de ruído externo, 

como se pode observar na figura 1 que destaca a posição da escola e da sala de aula estudada 

em um círculo vermelho. 

Figura 1. Vista superior da escola estudada 

 

Fonte: Autor com uso do aplicativo Google Maps 

Norte 

Leste 
Oeste 

Sul 

Sala de aula 
estudada 
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O quadro de funcionários e suas funções, bem como o número de alunos e professores 

encontram-se descritas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Quadro de funcionários da escola 

Setor Nº de funcionários Funções 

Diretoria 4 Diretor, vice-diretor e gestores 

Coordenação 2 Coordenadores 

Secretaria 5 Secretária e auxiliares administrativos 

Biblioteca 3 Professor readaptado e funcionários. 

Refeitório 3 Preparar e servir a merenda. 

Serviço Terceirizado 3 Limpeza em geral 

Sala de aula 33 Professores 

Sala de aula 407 Alunos EJA fundamental 

Sala de aula 412 Alunos EJA ensino Médio 

A sala de aula estudada tem um formato retangular, possuindo mais ou menos 42 metros 

quadrados por 2,60 metros de altura do piso ao teto. Possui duas grandes janelas de madeira 

vazada e acima destas encontra-se batentes de vidro. O piso é liso feito de cimento, as paredes 

são pintadas na cor amarela clara. O teto da sala é forrado com gesso, possui quatro 

luminárias com duas lâmpadas fluorescentes cada uma e um ventilador no centro da sala. 

Além disso, a sala de aula possui carteiras escolares de madeira dispostas em fileiras paralelas 

de frente para um quadro branco de madeira. 

2.2. Conforto acústico, lumínico e térmico. 

Em todas as coletas realizadas dos níveis de ruído, o decibelímetro foi utilizado como 

instrumento medidor de NPS (Nível de Pressão Sonora), o qual operou no circuito de 

compensação A e no circuito de resposta lenta (slow). Os dados de pressão sonora no interior 

da sala de aula foram comparados com a legislação vigente (resolução CONAMA nº 001, 

NBR 10151 e NBR 10152). 

Nesta pesquisa, a análise de sinais dos fenômenos acústicos foi descrita através da expressão 

matemática NPS = 10 log, demonstrada na equação 1. 

                                                                                        
 

Onde: Leq é o nível de pressão sonora equivalente, em dB(A); Li, é o nível de pressão sonora 

medido a cada instante “i”, em dB(A); e N é o número total de medições. 

(1) 
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Para medir a iluminação no campo de trabalho dos alunos e docentes – isto é, no apoio das 

carteiras dos alunos, bem como na mesa do professor – foi utilizado em todas as coletas o 

equipamento Luxímetro de fio quente. Este instrumento é de alta precisão, pois apresenta 

fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano em função do ângulo de incidência.  

Esses registros ocorreram conforme a NBR 5382/1985 estabelece para ambientes de trabalho 

retangulares, com fontes de luz em padrão regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais 

fileiras de luminárias (figura 2). 

Figura 2. Campos de trabalho retangular, iluminado com fonte de luz em padrão regular, simetricamente 

espaçadas em duas ou mais fileiras. 

 

Fonte: NBR 5382/1985 

A iluminância média para esse padrão de ambiente é dada pela equação: 

Iluminância Média = R (N -1) (M-1) Q (N-1) T (M-1) P                                                                                    (2) 

                                                   NxM 

Onde: N = número de luminárias por fila; M = número de filas; R é a média aritmética de r1 a 

r8; Q é a média aritmética de q1 a q4; T é a média aritmética de t1 a t4 e P é a média aritmética 

de p1 e p2. 

Os dados registrados de iluminância foram comparados com os recomendados pela NBR 

5413, observada a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

A exposição ao calor foi avaliada de acordo com a NR-15, anexo 3 do MTE. Esta coleta se 

deu através do aparelho Medidor de Estresse Térmico (modelo TGD-300), instalado no centro 

da sala, na altura do tórax dos alunos na posição sentada. Foram realizados por volta de 6 

registros da situação térmica da sala estudada em uma hora de monitoramento (1 a cada 10 

minutos). Para avaliação da sensação térmica dos participantes, foi aplicado o questionário 

“Avaliação de conforto e aceitabilidade térmica” (apêndice D), baseado na norma ISO 
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10551/95 (subjective judgement scales). Portanto, para a avaliação térmica, utilizou-se 

também os índices PMV e PPD. Essas medições aconteceram com a presença dos sujeitos 

(alunos e professor) no decorrer da aula. 

A escala que avaliou a percepção dos alunos sobre os aspectos ambientais variou de 0 a 4, 

considerando que 0 = Atrapalha totalmente; 1 = Atrapalha muito; 2 = Atrapalha 

razoavelmente; 3 = Atrapalha pouco e 4 = Não atrapalha.  

3. Resultados e discussão 

Dentre os participantes do turno vespertino, 14,0% afirmaram nunca terem sido reprovados no 

ano escolar, 14,0% afirmaram terem sido reprovados uma vez e 72,0% afirmaram terem sido 

reprovados duas ou mais vezes (Figura 3). 

Figura 3. Índice de reprovações – turno vespertino 

 

Já em relação aos alunos participantes do turno da noite, é possível notar um índice de 

reprovação menor, uma vez que, 49,0% afirmaram nunca terem sido reprovados no ano 

escolar, 13,0% afirmaram terem sido reprovados uma vez e 38,0% afirmaram terem sido 

reprovados duas ou mais vezes (Figura 4). 

Figura 4. Índice de reprovação – turno noturno 
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Dentre os participantes, 9 professores afirmaram trabalhar apenas em uma escola, enquanto 6 

afirmaram trabalhar em duas ou mais escolas. A carga horária semanal média destes docentes 

é de 45 horas e o tempo de exercício profissional médio de 22 anos. 

3.1. Percepção dos discentes às variáveis ambientais 

No que se refere à avaliação da percepção dos discentes para a influência dos aspectos 

ergonômicos na aprendizagem quanto a fatores como temperatura, iluminação, ruído interno e 

externo, design do mobiliário, dos equipamentos e do quadro, qualidade das carteiras e 

comportamento dos alunos, os três fatores que mais influenciam negativamente na 

aprendizagem nos dois turnos, segundo os discentes, foram: ruído interno, design do 

mobiliário e iluminação.  

A figura 5 apresenta o valor médio das respostas dos alunos para cada um dos fatores 

mencionados acima. 

Figura 5. Fatores ergonômicos que influenciam na atividade de ensino-aprendizagem 

 

3.2. Percepção dos docentes às variáveis ambientais 

Em relação à avaliação da percepção dos docentes para a influência dos aspectos ergonômicos 

na aprendizagem, quanto a fatores como temperatura, iluminação, ruído, design do mobiliário 

e comportamento dos alunos em sala de aula, os três fatores que mais influenciam 

negativamente na aprendizagem, segundo os docentes são: ruído, comportamento dos alunos e 

temperatura. A escala que avaliou estes fatores variou de 0 a 3, considerando que 0 = Interfere 

em nada e 3 = Interfere muito. A figura 6 apresenta o valor médio das respostas dos 

participantes para cada um dos fatores supramencionados: 

Figura 6. Percepção dos docentes 
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Ao serem questionados à respeito de terem se ausentado do trabalho por problemas de saúde, 

seis professores afirmaram que se afastaram pelo menos uma vez por problemas na coluna 

vertebral. Entretanto, algumas patologias como afonia, cefaleia, dores musculares e estresse, 

já comprometeram a saúde da maioria dos professores, porém sem que estes precisassem 

ausentar-se de suas atividades. 

3.3. Dados do monitoramento ambiental da sala de aula 

3.3.1. Dados da amostragem de conforto acústico 

A norma brasileira NBR 10152 esclarece que os valores necessários para o conforto acústico, 

em ambientes como salas de aula, devem estar entre 40 e 50 dB (A). Ademais, a NR-15 

estabelece que o trabalhador não pode ser exposto a ruídos, contínuos ou intermitentes, acima 

de 85 dB(A) sem proteção adequada, durante sua jornada de trabalho. Além disso, a fim de 

que a voz do professor não seja encoberta pelos ruídos, mas sim se torne audível pelos 

ouvintes, a fala do docente não pode estar em níveis menores que os ruídos de fundo do 

ambiente (BENTLER, 2000).  

A tabela 2 apresenta os valores dos níveis de Ruído com a sala de aula ocupada nos turnos 

vespertino e noturno, bem como o nível de emissão da fala do professor.  

A partir do cálculo dos valores apresentados nesta tabela, a relação Sinal-Ruído (S-R) na sala 

de aula é + 3,34 dB(A) para o turno vespertino. Esse valor significa que o nível de fala do 

professor é 3,34 dB(A) mais alto do que o nível de ruído da sala + ruído de fundo. Porém, por 

tratar-se de um valor muito pequeno, menor que 10 dB(A), o ruído da sala de aula pode estar 

comprometendo a inteligibilidade da fala do professor, devido o efeito de cobertura da fala 

pelo ruído. 

No turno noturno, o valor encontrado para a relação Sinal-Ruído (S-R) é de aproximadamente 

+ 0,7 dB(A). Apesar deste valor se encontrar positivo, ou seja, o nível de fala do professor 
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maior que o nível de ruído da sala, este valor é muito próximo da unidade, logo a 

inteligibilidade da fala do professor pode também estar sendo comprometida. 

Tabela 2. Registro de ruído da sala, em aula (com alunos e professores) 

Turnos 

Leituras instantâneas dB (A)  

Li 1 Li 2 Li 3 Leq = R  Sinal = S  S/R  S-R  

Vespertino 66,6 72,4 68,5 69,86 73,2 1,05 3,34 

Noturno 69,7 74,2 71,5 72,2 72,9 1,01 0,7 

Legenda: Sinal (S) = emissão da fala do professor enquanto este ministra aulas, registrado a 1 m da boca deste 

falante; Leq = nível de pressão sonora equivalente; Li = nível de pressão sonora medido a cada instante “i”; S/R 

= o valor Sinal/Ruído deve ser maior que a unidade (1,0) para que o sinal (S) seja audível; S – R = Diferença de 

decibéis a favor do sinal. 

Analisando agora a relação Sinal/Ruído (S/R), a partir do cálculo apresentado na tabela (2), o 

valor encontrado é de 1,05 para o turno da tarde e 1,01 para o turno da noite, o que de fato, 

podem estar comprometendo a audibilidade da voz do docente, uma vez que estes valores 

devem ser maiores que a unidade (1,0) para que a voz do professor (sinal S) seja audível.  

Sendo assim, em geral, o grau de audibilidade da voz do professor por parte dos alunos está 

sendo comprometido pelo ruído de fundo da sala de aula investigada. Além disso, os dados do 

Sinal (S), registrados na Tabela 2, revelam que a voz do professor atingiu patamares 

superiores a 70 dB(A) nos dois turnos investigados. Tais valores caracterizam possíveis 

prejuízos para a saúde destes profissionais, pois estão muito acima dos níveis acústicos ideais 

recomendados pela NBR 10152 para ambientes como salas de aula. 

4.3.2. Dados da amostragem de conforto lumínico 

Os níveis adequados de iluminância para interiores, como salas de aula, são indicados pela 

norma brasileira NBR 5413. Esta estabelece que 300 Lux é o nível de fluxo luminoso 

satisfatoriamente apropriado para a realização de tarefas habituais do ambiente de sala de 

aula. 

TABELA 3. Registro dos pontos médios e da iluminância média (em Lux) da sala de aula. 

 Pontos Médios Medidos na Sala de Aula  

Turnos R Q T P N M Iluminância Média (Lux) 

Vespertino 316,23 308,35 340,03 154,05 2 2 279,66 

Noturno 141,45 118,75 98,2 86,15 2 2 111,14 

Através da Tabela (2), pode-se observar que a iluminância média registrada na presente 

pesquisa corresponde a 279 e 111,14 Lux para os turnos vespertino e noturno, 

respectivamente. Tais valores demonstram o quanto os aspectos lumínicos estão sendo 

negligenciados, quer seja no projeto da sala, quer seja na sua manutenção. 
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3.3.3. Dados da amostragem de conforto térmico 

Registrou-se na pesquisa o valor de 0,10 m/s para a velocidade relativa do ar, através do 

instrumento portátil Anemômetro Digital. Os limites de tolerância para exposição ao calor, 

avaliados em função do índice IBUTG, referentes a trabalhos leves de 45 minutos de trabalho 

contínuos e 15 minutos de descanso (como o dos docentes) são de 30,1 a 30,5, de acordo com 

a norma NR 15, anexo 3. Dessa forma, como pode ser observado na Tabela (4), o IBUTG 

registrado nos dois turnos (vespertino e noturno) não caracterizam insalubridade do ambiente, 

haja vista que os valores destes índices não ultrapassaram os valores dos limites estabelecidos 

pela norma supracitada. 

Contudo, também se deve considerar a influência da resistência térmica das roupas, da 

temperatura do ar e da velocidade relativa do ar, para classificar a sensação de conforto 

térmico dos participantes através do valor PMV (tabela 4). 

Tabela 4. Valores dos dados de fatores térmicos na sala de aula  

ÍNDICES 

 Clo Taxa metabolica (W/m²) IBUTGi %RH PMV PPD 

Vespertino 0,35 92,8 30,08 63,8 1,60 58% 

Noturno 0,35 92,8 28,46 80,03 1,06 30% 

 

Fundamentando-se na Norma ISO 7730/94, chega-se à conclusão de que a sala de aula da 

escola investigada não oferece conforto térmico aos seus docentes e discentes, haja vista que 

as porcentagens de pessoas termicamente insatisfeitas foram bem superiores a 10%, nos dois 

turnos investigados (vespertino e noturno). 

4. Conclusões 

A coleta de dados ambientais indicou que, em geral, a sala de aula investigada, nos turnos 

vespertino e noturno, não está suficientemente adequada às normas regulamentares brasileiras 

(NBR), especialmente no que diz respeito aos fatores acústicos, lumínicos, térmicos e de 

mobiliário. 

A percepção dos alunos e professores, quanto aos fatores físicos, revelou-se semelhante, em 

alguns aspectos, aos resultados encontrados no monitoramento ambiental. Por exemplo, a 

percepção acústica dos participantes assemelhou-se aos valores de monitoramento do local, 

ou seja, insalubre. Esse fato pode vir a justificar algumas queixas relatadas pelos professores, 

quais sejam: afonia, cefaleia e estresse. 
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Entretanto, o monitoramento dos fatores lumínicos diverge, consideravelmente, da percepção 

dos alunos. Esse fato aconteceu, provavelmente, devido à adaptação do olho humano às 

condições lumínicas oferecidas no local. 

Quanto à temperatura, a percepção de discentes e docentes se revelou semelhante aos valores 

de tolerância ao calor encontrado no monitoramento ambiental, pois enquanto os mesmos 

avaliaram que o ambiente térmico proporcionava-lhes uma sensação de desconforto, a análise 

dos valores de PPD constatou que os participantes se sentiam termicamente insatisfeitos com 

o ambiente. 

Considerando esses achados, é relevante que não apenas a pedagogia do professor seja 

investigada, responsabilizada e cobrada (como comumente se faz), como se este fator fosse o 

único responsável pelo aprendizado do aluno, pois o ambiente físico é um aspecto 

indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Isso porque, a cognição, o 

comportamento, a saúde física e mental, a segurança e a competência para a realização de 

tarefas, do professor e do aprendiz, são influenciadas por variáveis ambientais, tais como as 

investigadas no presente estudo. 

Portanto, faz-se necessário que as políticas públicas voltadas para a educação tenham em 

atenção que para um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, torna-se necessário que 

os fatores ergonômicos sejam considerados nas edificações escolares, bem como na 

manutenção destes ambientes. 
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