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RESUMO
A audição é muito importante para a comunicação humana,  é o principal canal pelo qual a linguagem e a fala são
desenvolvidas, entretanto a audição é extremamente sensível e vulnerável, quando exposta a ruídos excessivos podem
ocorrer diversas alterações, como físicas, químicas, metabólicas e mecânicas do órgão sensorial auditivo, tendo como
consequência perda auditiva,  que por sua vez pode prejudicar o desenvolvimento da linguagem oral  e escrita das
crianças  em processo  de  alfabetização,  resultando  em déficit  acentuado  no  processo  de  ensino/aprendizagem. O
presente estudo tem por objetivo mensurar o nível de ruído em quatro escolas do município de Maringá-Paraná durante
o  período  escolar,  afim  de  identificar  se  o  ruído  existente  no  ambiente  encontra-se  compativel  com  os  padrões
estabelecidos  por  órgãos  responsáveis  ou  se  o  mesmo  está  excessivo,  podendo  neste  caso  comprometer  o
desempenho escolar, bem como acarretar em danos auditivos e prejuízos não auditivos para os alunos e toda a equipe
pedagógica. Espera-se  que  através  desse  estudo  seja  possível  avaliar  se  o  ruído  das  escolas  excedem  o  nível
estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e consequentemente expor a necessidade de
medidas preventivas e meios de reduzir a incidência do nível de ruído durante o horário de aula e intervalos, além de
promover  por  meio  da fonoaudiologia  a  conscientização  dos  professores,  alunos  e  profissionais  responsáveis  pela
arquitetura que abriga as instituições de ensino garantindo menores danos à saúde auditiva dos professores e das
crianças em idade escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Audição; Escolares.

1 INTRODUÇÃO

A audição é fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral, cognição, emocional e
social, assim como é importante para o processo de ensino-aprendizagem, processo esse que exige
percepção auditiva, atenção, concentração, memória, dentre outros aspectos. Sendo assim, quando
há  presença  de  ruído  constante  acima  do  nível  estipulado  pelos  órgãos  responsáveis  por
desenvolver leis e padrões, é certo que haverá maiores dificuldades tanto nas escolas, quanto em
ambientes de trabalho, devido à interferência que esse ruído provoca na comunicação (SANTOS,
2009).

Outras alterações podem ser geradas quando o indivíduo está exposto ao ruído, das quais
podemos citar os professores em sala de aula, que para competir com o nível elevado de ruído
presente nas salas de aula, corredores e até mesmo externo às instituições (provindos de ruas,
avenidas e empresas localizadas aos arredores dos prédios), tendem a aumentar a intensidade da
voz, exigindo maior esforço vocal, podendo lesar as pregas vocais, provocar disfonia ou até mesmo
afonia.

A audição tem por função receber e decodificar os sons do ambiente e vozes. Para que isso
ocorra  faz-se  necessário  ter  integridade  auditiva  para  o  desenvolvimento  da  linguagem oral.  A
audição não pode ser substituída por outros meios sensoriais, e é por esse fator que a presença de
uma perda auditiva irreversível  trás,  como consequência,  a falta  de interação social  (MAURER,
2014).
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Russo (1998) descreveu que a capacidade de ouvir  influencia de maneira significativa no
percurso  de  desenvolvimento  emocional,  cognitivo  e  social  da  criança,  pois  a  audibilidade  é  a
principal forma de interação do ser humano com o meio ao qual está inserido.

Knobel e Lima (2015) relataram que o ruído faz parte do cotidiano da maioria das pessoas,
afetando  negativamente  a  interação  e  a  qualidade  de  vida  destes  indivíduos,  favorecendo  o
surgimento de alterações auditivas e não auditivas independentemente da idade e do sexo.  Os
autores  também ressaltaram que,  não  são  apenas  os  níveis  de  pressão  sonora  elevados  que
desencadeiam  alterações  físicas  e  emocionais,  esses  eventos  podem  ocorrer  dependendo  da
intensidade e frequência de exposição a determinado estímulo sonoro.

Imprescindível é diferenciar som e ruído, pois constantemente são referidos como sinônimos.
Basicamente pode-se afirmar que som é qualquer variação de pressão que possa ser captada e
discriminada pelo ouvido humano que não gera desconforto, ou seja, são sons agradáveis. Já o
ruído é explicado como uma sequência de ondas que provocam uma sensação desagradável  e
desconforto acústico ao ouvido humano (FIORILLO, 2014). 

Segundo Marchesan et al. (2014) o ruído pode ser caracterizado como barulhos que ocorrem
de forma desagradável gerando desconforto acústico, pode ser classificado de maneira individual,
visto que alguns sons podem ser agradáveis para determinado sujeito e insuportáveis para outro, o
que determina tal impressão é a intensidade, a amplitude e a frequência com que esse ruído ocorre.
As autoras ainda destacam que um som indesejado pode afetar de diferentes maneiras os sujeitos
que convivem em ambientes ruidosos, provocando fortes perturbações na vida desses indivíduos,
sendo que tais interferências são frequentemente negativas, prejudicando a saúde física e mental
deles. Dentre tais perturbações destacam-se: alterações no metabolismo, cognição, comportamento,
tempo de atenção e concentração, perda de audição, sono, irritação, hipertensão, náuseas, gastrite,
zumbido e vertigens.

A  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  por  meio  da  Norma  Brasileira
Registrada NBR 101.52 (1987), especifica um nível de ruído considerado aceitável para salas de
aula entre 40 dB e 50 dB, sem gerar interferências negativas e/ou desconforto acústico para aluno e
professor (NBR 101.52, 1987). Bistafa (2006) afirmou que a exposição contínua a barulhos intensos
pode gerar diminuição da audição, visto que níveis de pressão sonora elevados provocam danos às
células ciliadas, ou seja, lesões cocleares.

De acordo com Fiorillo (2014) os efeitos provocados pela exposição prolongada ao ruído são
inúmeros e que adquirir uma perda de audição não é o único problema. O autor afirmou que valores
mais moderados de pressão sonora favorecem diversos sintomas, relatando que a terceira maior
causa de ocorrência de doenças do trabalho é o estresse originado pela exposição a tais níveis.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa será  realizada em quatro  escolas  da rede municipal  de  ensino  na cidade de
Maringá-Paraná, por meio de uma única visita em cada uma destas.  Será realizada a mensuração
do ruído existente em cinco salas de aula de cada escola, do primeiro ao quinto ano. A medição será
realizada dentro das respectivas salas durante o período de aula e posteriormente no pátio durante
o  horário  do  intervalo,  a  duração  para  a  coleta  em cada  escola  será  de  aproximadamente  40
minutos.  Após a autorização da Secretaria  de Educação do Município  a coleta dos dados será
iniciada. Para a mensuração do ruído será utilizado decibelímetro, prancheta, papel e caneta para as
anotações  dos dados. Após a coleta  os dados obtidos  serão  analisados por meio do programa
Microsoft Excel e dispostos em tabelas com apresentação das mensurações das escolas. Os valores
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encontrados servirão como parâmetro para a comparação entre o que é estabelecido pela ABNT e o
que foi encontrado nas escolas.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que através desse estudo seja possível identificar se o nível de ruído das escolas
da rede municipal de ensino de Maringá-PR, estão dentro dos limites estabelecidos pela Associação
Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  caso  contrário,  expor  a  necessidade  da  atuação
fonoaudiológica nas escolas, afim de desenvolver medidas preventivas minimizando a incidência do
ruído existente dentro e fora das salas de aula.

4 CONCLUSÃO

Constatando-se discrepância entre os valores obtidos por meio da mensuração e o limite
estabelecido pelo órgão responsável, será necessário a elaboração de medidas preventivas e meios
de reduzir a incidência do nível de ruído durante o horário de aula e intervalos, além de promover a
conscientização dos professores, alunos e profissionais responsáveis pela arquitetura que abriga as
instituições de ensino. 
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