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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo, verificar a percepção dos usuários de uma biblioteca universitária frente ao ruído
presente no local e suas consequências no aprendizado. Para a coleta de dados, foram entregues aos usuários da
biblioteca um questionário fechado, e a partir das informações coletadas, foram feitas análises estatísticas. A faixa etária
dos participantes do estudo foi de 18 a 25 anos, sexo predominante feminino. Os usuários frequentam a biblioteca
semanalmente e permanecem mais de 4 horas no local, sendo assim identificaram ruídos que foram classificados de
média intensidade, e relataram estes ás vezes interferem no aprendizado além de provocarem a irritabilidade, sendo
uma  das  queixas  principais  dos  usuários.  O  ruído  identificado  tem  origem  nas  conversas  que  surgem  devido  a
imaturidade dos estudantes ao utilizarem a biblioteca. Para a criação de um ambiente favorável de estudo, é necessário
que haja a conscientização dos frequentadores do local, para que estes assumam que são a fonte geradora de ruído.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Nepomuceno (1994, p.45) o "ruído é um fenômeno audível, cujas frequências não
podem ser determinadas, pois diferem entre si por valores inferiores aos detectáveis pelo aparelho
auditivo". Podemos então conceber o ruído como um conjunto de vários sons frequentes, que na
maioria das vezes nem o notamos, porém vale ressaltar que ele está presente na vida diária das
pessoas  como  em:  sirenes,  buzinas,  conversas  altas  em  ambientes  fechados,  carros  de
propagandas, máquinas.

O excesso de ruído pode provocar diversos problemas à saúde do ser humano como perdas
auditivas,  irritabilidade,  estresse,  distúrbios digestivos,  úlceras,  falta  de concentração,  problemas
cardiovasculares, psiquismo, entre outros, porém seus efeitos não são imediatos e sim cumulativos
(DANI, 2001). Assim ambientes com maiores níveis de ruídos devem ser controlados, para que não
haja danos à saúde auditiva de seus usuários. 

Alguns  ambientes  apresentam  maior  desconforto  frente  ao  ruído,  por  exemplo,  uma
biblioteca, que embora seja considerada como um local de estudo e fonte de conhecimentos, onde
seus  usuários  necessitam  de  uma  concentração  significativa  para  um  bom  desempenho  no
aprendizado, nem sempre esse é um ambiente silencioso, pois além de ser um local frequentado por
muitas  pessoas  durante  todo  o  dia  conta  ainda  com ruídos  de  equipamentos,  como máquinas
multifuncionais,  ventiladores,  ar  condicionado,  são  fatores  que  influenciam  a  geração  de  ruído
presente neste ambiente.

Sabendo  das  consequências  que  o  ruído  pode  trazer  a  ambiente  de  estudo,  torna-se
importante avaliar a presença de ruídos na biblioteca e a percepção dos usuários quanto ao mesmo,
para que possam ser elaboradas ações de prevenção para minimizar tais prejuízos.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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Esta pesquisa de campo, exploratória com abordagem quantitativa, foi realizada com cem
(100) usuários da Biblioteca Central  do Centro de Ensino Superior de Maringá (UNICESUMAR),
localizada no 2º e 3º pavimentos do Bloco 8 do Campus Sede de Maringá – Paraná.

O estudo realizou-se no ambiente interno da biblioteca durante o período de funcionamento,
onde o fluxo de usuários e estudantes é constante. Os dados foram coletados mediante questionário
fechado,  contendo  quinze  questões,  respondidas  pelos  usuários  participantes  do  estudo,  que
abordavam a temática sobre a percepção que os mesmos têm do ruído presente na biblioteca. 

Os  dados  obtidos  foram  digitados  em  planilha  do  programa  Microsoft  Excel  2010  e
analisados estatisticamente com o auxílio do  Software Statistica Single User  versão 13.2. Para as
variáveis qualitativas foram utilizadas tabelas de frequências com percentual seguidas pelo teste qui-
quadrado conforme necessidade. O nível de significância adotado nos testes foi de 5%, ou seja,
foram consideradas significativas as comparações cujo p<0,05.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando os questionários que foram aplicados referente “A percepção dos usuários de
uma biblioteca universitária  quanto  ao  ruído  e  suas  consequências  no  aprendizado”,  obtivemos
dados, mostrando que dentre os 100 participantes do estudo, 64,0% (n=64) eram do sexo feminino e
36,0% (n=36) do sexo masculino (Figura 1). 

Figura 1: Distribuição do gênero dos estudantes avaliados.

Dentre os estudantes 81,0% (n=81) apresentaram faixa etária que vária de 18 a 25 anos o
que indica um público jovem, em fase de formação acadêmica. (Figura 2)
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Figura 2: Faixa etária dos participantes do estudo.

Tais dados foram evidenciados também no estudo realizado por Servilha e Delatti (2014),
onde os participantes da pesquisa, apresentaram características sociodemográficas condizentes a
de um público jovem, com predomínio do sexo feminino.

Como  se  verifica  na  Tabela  1,  38,0%  (n=38)  dos  usuários,  utilizam  semanalmente  a
biblioteca, 37,0% (n=37) permanecem no local por mais de 4 horas, para realizarem suas atividades
acadêmicas

Tabela 1: Relação entre frequência e o tempo de uso da biblioteca

Tempo de uso
da biblioteca

(horas)

Frequência uso biblioteca

Total
Diariamente Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente

Somente
semana

de
provas

n % n % n % n % n % n %
Menos de 1 
hora 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0
1 hora 0 0,0 3 3,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 5 5,0
2 horas 3 3,0 7 7,0 2 2,0 1 1,0 7 7,0 20 20,0
3 horas 2 2,0 7 7,0 0 0,0 2 2,0 3 3,0 14 14,0
4 horas 2 2,0 10 10,0 0 0,0 6 6,0 5 5,0 23 23,0
Mais de 4 horas 7 7,0 11 11,0 0 0,0 3 3,0 16 16,0 37 37,0

Total 14 14,0 38 38,0 4 4,0 12 12,0 32 32,0 100 100,0

Sendo assim, percebe-se a importância de que a biblioteca tenha um ambiente favorável ao
aprendizado, pois o tempo que os estudantes passam em exposição ao ruído é significativo, devido
a isso acabam não tendo um desempenho qualitativo nos momentos de estudo.

Conforme  apontou  Prado  2003  (apud  VASCONCELOS  et.  al,  2010)  a  primordial
preocupação da biblioteca é atender as necessidades de seus usuários, sendo a interface, ou a
mediadora entre o indivíduo e o conhecimento do qual necessita. Dessa maneira, é indispensável a
organização, planejamento e conforto desse ambiente, para proporcionar melhor desempenho aos
usuários. 
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De acordo com a tabela 2, 53,0% (n=53) dos usuários utilizam a biblioteca para estudar,
39% (n=39) sempre identifica ruídos que incomodam, 39% (n=39) frequentemente identifica ruídos
que incomodam e 61,0% (n=61) afirmaram que os ruídos às vezes interferem no aprendizado.

Tabela 2: Local de estudo, identificação de ruído e interferência no aprendizado
Variável n %

Biblioteca é ideal para estudar
Sim, sempre 53 53,0
Às vezes, na semana de prova é um lugar ideal 11 11,0
Às vezes, na semana de prova não é um lugar ideal 34 34,0
Não 2 2,0

Identifica ruídos que incomodam
Sempre 39 39,0
Frequentemente 39 39,0
Raramente 19 19,0
Nunca 3 3,0

Ruído interfere no aprendizado
Nunca 7 7,0
Sempre 32 32,0
As vezes 61 61,0

Vasconcelos et. al (2010), descreveram que as bibliotecas universitárias são consideradas
como locais que permitem a produção e disseminação do conhecimento.

Dessa maneira, quando o indivíduo busca um local especifico para realizar seus afazeres
acadêmicos, deseja encontrar um ambiente adequado, que permita o desenvolvimento eficaz de
suas  atividades.  Sendo  assim,  é  indispensável  que  ao  se  planejar  uma  biblioteca,  levem  em
consideração todos os fatores que podem interferir  no desempenho de seus usuários, a fim de
minimiza-los.

Como apontou Coutinho, Pereira e Carvalho (2008), na maioria das vezes, a biblioteca não
possui um projeto acústico que vise também o tempo e reverberação do som, fazendo com que
ruídos internos e externos acarretem na falta de concentração e interrupção dos estudos.

Conforme observado em nosso estudo, sabemos que essa condição é verídica, já que os
estudantes  apontaram  que  existe  ruídos  internos  que  ás  vezes  interferem  na  produção  das
atividades acadêmicas. 

Servilha e Delatti (2014), descreveram que o excesso de ruído é preocupante, pois o mesmo
compromete o processo ensino-aprendizagem.

Segundo  a  tabela  3,  a  maior  parte  dos  estudantes,  60,0% (n=60),  consegue  utilizar  a
biblioteca às vezes mesmo com ruídos, a maioria, 53,0% (n=53) afirmou que a intensidade do ruído
é médio. 44,0% (n=44) dos estudantes afirmaram que devido ao barulho apresentam ter sintomas de
irritabilidade.

Tabela 3: Uso da biblioteca ruidosa, intensidade e queixa devido ao ruído
Variável n %

Consegue utilizar a biblioteca mesmo com ruídos
Sim, sempre 40 40,0
Às vezes 60 60,0

Intensidade do ruído
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Baixo 22 22,0
Médio 53 53,0
Alto 23 23,0
Muito alto 2 2,0

Queixa devido ao barulho
Nenhuma queixa 20 20,0
Cefaleia 12 12,0
Insônia 1 1,0
Irritabilidade 44 44,0
Irritabilidade e insônia 1 1,0
Cefaleia e irritabilidade 7 7,0
Outros 15 15,0
*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%.

Os dados expostos, apontaram que cada sujeito tem uma percepção auditiva, diferente dos
sons à sua volta,  e  que para cada indivíduo esse som vai  ser  percebido com mais ou menos
intensidade, o que resulta em diversos sinais de desconforto.

Esses dados também são evidenciados por Vasconcelos et. al  (2010), ao relatar que as
variáveis ambientais, mesmo estando fora das normas estabelecidas, nem sempre são percebidas
da mesma forma pelos usuários.

Tais  informações  também  foram  descritas  por  Dreossi,  Momensohn-Santos  (2004),  ao
apontarem que não é possível mensurar quantitativamente o grau de incomodo produzido pelo ruído
nas pessoas, já que sua influência é psicofísica.

Porém,  sabe-se  que  após  um  período  exposto  a  ruído,  este  apresenta  consequências
diversificadas ao sujeito. Os estudantes elencaram como queixa principal, a irritabilidade. Podemos
encontrar dados semelhantes no estudo de Servilha e Delatti (2014), ao mencionaram que o ruído
gera  um  desconforto,  exteriorizado  pela  irritabilidade,  falta  de  concentração  e  consequências
negativas no aprendizado.

Referente a quais os ruídos presente na biblioteca, cada um dos estudantes poderia citar
uma ou mais respostas sendo assim, totalizou-se 152 respostas, nas quais 57,2% (n=87) afirmaram
que o principal ruído da biblioteca é conversa. (Figura 3). 
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Figura 3: Principais ruídos na biblioteca.

A busca  pela  percepção  do  ruído  em biblioteca  e  sua  interferência  no  aprendizado  foi
revelada neste estudo como sendo derivada da conversa, expressivamente retratada no gráfico 3.
Os participantes foram entrevistados no ambiente interno e, além da identificação de ruídos externos
(15%) também identificaram os barulhos provenientes das atividades laborais do setor, como xerox
(3%) e movimentação dos funcionários (19%), e tiveram a auto-percepção de atribuir a eles mesmos
a causa geradora do ruído em maioridade, caracterizado pela conversa (57%).

De  acordo  com  Barcellos  e  Pozatto  o  que  se  vivencia  nas  bibliotecas  é  uma  falta  de
consciência de alguns usuários que, mediante conversas e atitudes impróprias para o local, tornam o
ambiente ruidoso ocasionando prejuízos aos estudantes que realmente procuram concentração e
aprendizado para os estudos.

Sendo assim, percebe-se que se torna indispensável  a conscientização dos usuários da
biblioteca em relação a conversa, para que estes venham a ter disciplina nos momentos de estudo,
de modo que se dispersem menos, o que resulta na diminuição do ruído.

4 CONCLUSÃO

Concluímos que os usuários da biblioteca identificaram que o ruído presente neste local de
estudo, incomodam e interferem no aprendizado. Os estudantes classificaram o ruído como oriundo
da  conversa,  com intensidade  média,  também afirmaram que  após  algumas horas  neste  local,
apresentam irritabilidade. Embora o ruído seja temático presente em diversos estudos, de diferentes
áreas do conhecimento,  percebemos que existem poucos conteúdos científicos  que abordam a
temática  do  ruído  e  sua  interferência  no  processo  de  aprendizagem  no  âmbito  de  bibliotecas
universitárias.

Em relação a conversa, deve-se considerar a imaturidade dos estudantes que utilizam a
biblioteca, pois frequentemente reúnem-se em grupos de estudo e acabam dispersando-se, gerando
a conversa e produção de ruído. 
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Acreditamos que para que ocorra a conscientização de todos os usuários da biblioteca, em
relação ao ruído, seria necessário a implantação de um projeto educativo, com campanhas voltadas
para a importância do silêncio na biblioteca, que abrangesse toda a comunidade acadêmica. Devido
a importância do tema, ressaltamos que é fundamental a produção de estudos científicos, voltados
para a interferência do ruído no processo de aprendizado.
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