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RESUMO 

 

Esta dissertação consiste em analisar salas de aula de escolas públicas e privadas do ensino 

fundamental, médio, técnico e superior da cidade de Salvador, Bahia, para investigar a 

iluminação existente e qual o seu estado atual nestes espaços; verificar as mudanças 

necessárias que deverão sofrer estas iluminações e se os seus índices estão adequados com 

o grau de conforto lumínico dos usuários indicado em normativas, relacionando-as com os 

princípios do design universal. Contêm informações sobre o design universal, sala de aula 

e iluminação, procurando-se o embasamento do espaço a ser estudado e os princípios e 

conceitos a serem aplicados a fim de se chegar à parametrização de uma iluminação 

universal. Esta análise adota a metodologia ergonômica, passando pelas etapas da 

apreciação e da diagnose ergonômica associando-as aos princípios do design universal. 

Realizou-se a apreciação ergonômica, onde salas de aula do ensino fundamental, médio, 

técnico e superior foram analisadas e por meio de questionários aplicados aos estudantes, 

levantou-se o nível de desconforto lumínico destas. Buscou-se com este trabalho a 

elaboração de recomendações lumínicas a serem utilizadas para o desenvolvimento de 

projetos em sala de aula a partir da ergonomia e do design universal, possibilitando sua  

adaptação a qualquer usuário e que a diversidade humana seja assim considerada, 

garantindo melhor qualidade de vida.  

 

Palavras-chaves: ergonomia, design universal, iluminação, acessibilidade. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is to analyze the classrooms of public and private school, elementary, 

secondary, technical and higher city of Salvador, Bahia to investigate the existing lighting and 

what its current status in these spaces, verify the necessary changes that should suffer these 

illuminations and also their indexes are appropriate to the degree of luminal comfort of users 

indicated in regulations, relating them to the principles of universal design. Contain 

information about universal design, classroom and room lighting, looking up the basement 

space to be studied and the principles and concepts to be applied in order to arrive at a 

universal parameterization of lighting. This analysis adopts the ergonomics methodology, 

going through the steps of the assessment and ergonomic diagnosis associating them to the 

principles of universal design. Held the ergonomic assessment, where classrooms of 

elementary education, secondary, technical and higher and were analyzed by means of 

questionnaires administered to students, raised the level of these luminal discomfort. We tried 

to work with this preparation of luminous to be used for development projects in the 

classroom from the ergonomics and universal design recommendations, thereby enabling the 

same fits to any user and that human diversity is thus considered ensuring better quality of 

life. 

 

Keywords: ergonomics, universal design, lighting, accessibility 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi elaborada para estabelecer maior interação entre usuário e sala de 

aula, proporcionando conforto e segurança na realização das atividades no processo ensino-

aprendizagem. Para isso, foram criadas recomendações para uma iluminação adequada e 

universal, baseadas na ergonomia e no design universal. 

 

Para a elaboração de tais recomendações, adotou-se a metodologia ergonômica, cuja técnica 

de pesquisa utilizada nesta intervenção ergonomizadora, segundo Moraes e Mont’Alvão 

(2009), são as etapas da apreciação e diagnose ergonômica associadas aos princípios do 

design universal (MACE, 1991). 

 

Na trajetória desta pesquisa, buscou-se compreender a importância da percepção espacial do 

indivíduo em sala de aula através da iluminação, enquanto usuário de um ambiente e como a 

elaboração de recomendações, a fim de proporcionar uma iluminação com base nos princípios 

do design, contribui para profissionais de projeto e, principalmente, para a vida de todo e 

qualquer tipo de usuário, fugindo do paradigma do homem-padrão. 

 

As questões relacionadas à acessibilidade e aos direitos humanos das pessoas com quaisquer 

deficiências têm sido discutidas em caráter mundial. Segundo o IBGE (2010), em seu último 

censo, dos aproximados 191 milhões de brasileiros, cerca de 45,6 milhões de pessoas 

apresentam algum tipo de deficiência física ou intelectual. Ainda conforme o censo, a 

expectativa de vida do brasileiro é de aproximadamente 73 anos. 

 

Devido ao reflexo dos dados apresentados e com a atual e crescente cobrança social por  

inclusão, conceitos como acessibilidade, design universal e tecnologia assistiva passaram a 

fazer parte do dia-a-dia de muitas pessoas. 

 

Para projetar uma sala de aula incorporando os princípios do design universal, deve-se 

considerar a diversidade humana. O conceito de iluminação universal também deve fazer 

parte desse processo projetual, desde a análise da situação até as propostas de soluções, 

alcançando o mesmo nível de detalhamento que outros elementos de um projeto. 
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As análises da apreciação ergonômica foram realizadas em seis escolas, entre públicas e 

privadas,  sendo duas salas de ensino fundamental, duas de ensino médio, uma de ensino 

técnico e uma de ensino superior. Para coletar a opinião dos usuários sobre a sala de aula, 

foram aplicados questionários a cinco estudantes de cada uma das salas descritas, 

selecionados aleatoriamente sob a forma de sorteio. Através da observação sistemática 

utilizando a máquina fotográfica, seguida dos questionários, verificaram-se também as reais 

necessidades do usuário em uma sala iluminada e como aplicar os princípios do design 

universal para a criação de recomendações que gerassem uma iluminação universal. 

 

De acordo com o Decreto Federal do ano de 2007, todas as escolas devem ser adequadas a 

pessoas com deficiência; porém, não é o que acontece na realidade. Dados do Censo Escolar 

de 2009 mostram que o índice de acessibilidade na rede pública é de 14,6% e na particular é 

de 29,7%. 

 

Todos esses dados refletem o atual estado das escolas públicas e privadas do país, seguido da 

falta de preocupação em estabelecer uma maior integração e inclusão de todo e qualquer tipo 

de pessoa. Conforme Leitão (2012), além de escolas, este levantamento reflete-se nos diversos 

ambientes, como todos os espaços e construções internas e externas públicas ou privadas do 

cenário brasileiro.  

 

Para Loturco (2004), uma iluminação adequada contribui para a criação da sensação de 

segurança, bem-estar, comodidade, conforto, facilitando a interação dos indivíduos com o 

meio e proporcionando, consequentemente, produtividade. Desse modo, o conjunto das 

características intrínsecas à luz – e não cada uma isoladamente – é que determina a 

acessibilidade.  

 

Conforme Mariño (1994), fatores físico-ambientais como a iluminação podem contribuir de 

forma significativa para o fracasso escolar se não estiverem adequados aos fatores humanos. 

A falta de iluminação torna-se grave a partir do momento em que danifica o órgão da visão. 

Segundo Vicentin (2011), uma lâmpada mal instalada pode provocar cansaço ocular, irritação 

e dores de cabeça. Ainda segundo a autora, em janeiro de 2011, o governo brasileiro decretou 

a substituição gradual de todas as lâmpadas incandescentes por fluorescentes – com a 

justificativa de que elas não fazem mal à saúde, são mais econômicas e ambientalmente 

saudáveis.  
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Muito mais que a troca de lâmpadas ou o aumento da inclusão de deficientes em sala de aula, 

recomendações para uma iluminação universal podem trazer mecanismos projetuais palpáveis 

aos profissionais, resultando em uma sala de aula de boa qualidade lumínica, que agregue a 

diversidade humana.  

 

Foram elaborados 9 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução. O capítulo 2 

aborda o design universal: contexto histórico, precursores, conceitos,  influência no mundo e 

no Brasil e características comportamentais da população brasileira.  

 

No capítulo 3, é feito um breve histórico sobre a sala de aula e sua função no contexto ensino-

aprendizagem.  

 

O capítulo 4 refere-se à iluminação, observações sobre o órgão da visão e recomendações para 

uma iluminação eficiente.  

 

O capítulo 5 diz respeito ao delineamento da pesquisa: apresentação do problema, objetivos, 

justificativa, métodos utilizados na pesquisa e procedimentos e atividades adotados para a 

coleta de dados. Aborda também o que foi realizado na apreciação ergonômica e na diagnose 

ergonômica. Conforme as orientações da NBR 5382 - Verificação da Iluminâncias Interiores, 

pontos distintos de cada sala foram definidos para que fosse possível aferir a iluminação 

destes ambientes. 

 

No capítulo 6, são apresentados os métodos específicos de análise utilizados pela ergonomia, 

como a intervenção ergonômica, a abordagem sistêmica do processo e a problematização das 

atividades, relacionando-os com o objeto da pesquisa: a iluminação em sala de aula. Nele 

também compreende uma análise dos resultados obtidos com a aplicação dos métodos da 

ergonomia, como a sistematização e a problematização. Na sistematização, foram elaboradas 

a caracterização e posição serial do sistema e a ordenação hierárquica do sistema homem-

tarefa-máquina. Na problematização, estabeleceu-se o problema, o mesmo foi delimitado e 

formulado, criando-se a categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos do sistema 

homem-tarefa-máquina. A partir dos problemas encontrados, foi utilizada uma ferramenta de 

análise de prioridade de problemas chamada GUT, podendo-se chegar à síntese dos problemas 

observados, gerando o parecer ergonômico.  
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No capítulo 7, comentam-se os resultados obtidos no capítulo 6, analisando os dados do 

questionário e apresentando os pareceres lumínicos das salas de aula.   

 

O capítulo 8 discorre sobre as divergências e as afinidades da ergonomia e do design 

universal, a execução da tarefa visual em sala de aula e o papel da iluminação, indicando as 

recomendações lumínicas para estes espaços. 

 

O capítulo 9 é a conclusão da pesquisa, em que se descrevem as lições aprendidas e, por fim,  

os desdobramentos sugeridos para pesquisas futuras. 
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2  DESIGN UNIVERSAL 

 

2.1 Contexto histórico 

 

Antes da denominação atual “design universal
1
” para os ambientes, produtos e serviços 

direcionados a todo e qualquer usuário, diversas foram as terminologias que passaram ao 

longo da história até a chegada deste termo.  

 

Conforme Sassaki (2003), após a primeira e a segunda Guerra Mundial, para designar as 

pessoas com deficiência, usava-se o termo “incapacitados”, significando no início deste 

período “indivíduos sem capacidade”, evoluindo mais tarde para “indivíduos que não são 

capazes”. 

 

De 1960 a 1980, o termo “defeituosos” passou a ser relacionado a “indivíduos com 

deformidades” ou “deficientes”. Referia-se àqueles que apresentavam algum tipo de  

deficiência — física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla — cujas funções básicas do dia-

a-dia eram executadas de forma diferenciada dos indivíduos que não possuíam uma dessas 

deficiências.  

 

Em meados de 1981, passou-se a utilizar o termo “deficientes” por influência do Ano 

Internacional e da Década das Pessoas Deficientes, estabelecido pela ONU
2
. Entre os anos de 

1988 e 1993, alguns líderes de organizações de pessoas com deficiência contestaram o termo 

“pessoa deficiente”, alegando que fazia pensar que a pessoa era inteiramente deficiente e um 

novo termo passou então a ser utilizado somente em países de língua portuguesa: o de 

“pessoas portadoras de deficiência”.  

 

Em 1990, surgiu o termo “pessoas com necessidades especiais”, com o propósito de substituir 

“deficiência” por “necessidades especiais”. Por volta de 1994, os termos “pessoa com 

                                              
1
 Adota-se Design Universal em vez de Desenho Universal, conforme Guimarães (2007). Para o autor, o termo 

“design” tem sentido mais universal do que o termo desenho para se referir aos processos sistêmicos de decisão 

na elaboração e efetivação dos projetos arquitetônicos, urbanísticos, assim como na produção, manutenção e 

gerenciamento do uso de elementos ambientais. Ainda conforme o autor, o termo “design” também pode 

melhor se ajustar à participação múltipla de diferentes agentes de transformação em vez de “desenho”, que 

passa a ideia de produtos isolados num traço criativo e individualista de cada profissional. 

 
2
 A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional 

formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial. 
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deficiência” e "pessoa com limitações" (físicas ou mentais) passam a ser utilizados por um 

número maior de adeptos, boa parte constituída por pessoas com deficiência.  

 

Segundo Carneiro (1998 apud Silva, 2009), as deficiências classificam-se em: deficiência 

auditiva; deficiência visual (sensorial); deficiência mental; deficiência física; deficiência 

múltipla; deficiência de condutas típicas (comportamentos típicos de portadores de síndromes 

e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos com repercussão sobre o 

desenvolvimento e comprometimento no relacionamento social); deficiência de alto risco 

(crianças com desenvolvimento fragilizado em decorrência de fatores como: gestação 

inadequada, alimentação imprópria, nascimento prematuro, e outros); deficiência de altas 

habilidades (crianças também chamadas de “superdotadas”, que exibem elevada 

potencialidade em aspectos como: capacidade intelectual geral, acadêmica específica, 

capacidade criativa e produtiva, alta performance em liderança, elevada capacidade 

psicomotora e talento especial para artes). 

 

Já em 1998, foi criada a terminologia “tecnologia assistiva”, compondo leis que 

regulamentam os direitos dos cidadãos com deficiência nos Estados Unidos, além de prover a 

base legal dos fundos públicos para a compra de recursos de que estes necessitam. 

 

A tecnologia assistiva é um termo ainda recente para identificar recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar e ampliar as habilidades funcionais das pessoas com 

deficiência, promovendo uma vida independente e inclusiva. No Brasil, há terminologias 

similares, tais como “ajudas técnicas”, “tecnologia de apoio”, “tecnologia adaptativa” e 

“adaptações”.  

 

Apesar da crescente evolução a respeito do design universal, pouco é feito para a melhoria 

dos espaços públicos e privados para que estes garantam uma maior mobilidade aos usuários. 

Isso é afirmado por Melo (2006, p.99), apesar de o autor ainda utilizar o termo 

“acessibilidade”. 

 

A acessibilidade já abarca uma compreensão mais ampla acerca das questões que 

envolvem impedimentos crônicos (físicos, neurológicos, cognitivos, visuais, 

auditivos) e pessoas com mobilidade reduzida (grávidas, obesos, idosos). Mesmo 

assim, a maioria dos projetos públicos e privados no Brasil ainda não favorece o 
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acesso universal: limita as diferenças a pessoas com deficiências crônicas, e deixa de 

fora os impedimentos temporários. 

 

2.2 Os precursores do design universal 

 

A terminologia “design universal” foi criada em 1987 e usada pelo arquiteto Ron Mace
3
, nos 

Estados Unidos, que influenciou uma quebra de paradigma importante, não somente nos 

projetos de arquitetura e design, mas também na sociedade mundial.  

 

Ron Mace contraiu poliomielite na infância e locomovia-se em uma cadeira de rodas com 

auxílio de um respirador artificial. Quando começou a utilizar o termo universal design,  

passou a reconhecer que este termo poderia ser interpretado como uma promessa ou modelo 

impossível, uma vez que acreditava no surgimento não de uma nova ciência ou estilo, mas de 

uma percepção da necessidade e do senso comum de aproximar todas as coisas que 

projetamos e produzimos, utilizáveis por todas as pessoas na maior extensão possível. 

 

O conceito de design universal foi desenvolvido entre os profissionais da área de arquitetura 

da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o objetivo de buscar 

soluções para que qualquer usuário tenha acesso aos produtos, serviços e ambientes, o que 

tornou um tema bastante discutido e almejado no momento presente. Para Simões e Bispo 

(2006), produtos, serviços e ambientes inacessíveis ou impossíveis de usar por todos  

provocam exclusão social com os custos que daí advém, como, por exemplo, a canalização de 

subsídios estatais para a implementação de soluções alternativas pensadas à posteriori, muito 

mais onerosas; custos econômicos e sociais provenientes de acidentes provocados por 

soluções inadequadas; programas de recuperação; reintegração para pessoas excluídas ou 

dependentes; entre outros. Permite às pessoas, independentemente de pertencerem a minorias, 

da idade ou sexo, participarem da vida pública, dando suas opiniões em questões que 

influenciem suas qualidades de vida. 

 

Os preceitos do design universal, quando este termo ainda não era utilizado, já eram aplicados 

na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, voltando-se para projetos arquitetônicos e 

                                              
3
 Fundador e diretor do programa Centro para o Design Universal, Ron Mace era um arquiteto reconhecido 

nacional e internacionalmente. Designer de produto e educador cuja filosofia de design desafiou convenções e 

forneceu uma base de design para um mundo mais acessível. 
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urbanísticos ligados a pessoas com deficiências. Nesses países, foram desenvolvidos 

programas para  a remoção das barreiras nos ambientes construídos.  

 

Segundo Bernardi (2007), nesse mesmo período, o arquiteto norte-americano Michael Bednar 

introduziu a ideia de que a capacidade funcional para todos é realçada quando as barreiras 

ambientais são removidas. É o momento em que a discussão começa a refletir uma mudança 

de postura no ato de projetar, ampliando as responsabilidades dos projetistas frente a uma 

sociedade ávida por direitos igualitários. 

 

 

2.3 Conceitos que envolvem a diversidade do usuário 

 

Na atualidade, diversas são as designações para conceitos muito semelhantes ao definido pelo 

criador do design universal, Ron Mace. 

 

Conforme Guimarães (1999), para alcançar a acessibilidade, alguns elementos importantes 

devem ser considerados, como a provisão de alternativas para uso pleno do ambiente 

construído, a adequação e adaptabilidade da estrutura, das instalações e o estímulo à 

percepção intuitiva das funções ambientais. 

 

A organização Mundial de Saúde (OMS) em 1980 decidiu fazer uma distinção entre 

deficiência, incapacidade e desvantagem (TORTOSA, 1997, p.63):  

 

Uma deficiência é uma alteração da condição normal da pessoa e se produz como 

consequência de uma enfermidade, seja uma má formação congênita, uma 

enfermidade adquirida, uma lesão acidental, pelo próprio envelhecimento etc. Esta 

perda ou anomalia pode ser temporal ou permanente.  

 

A deficiência, portanto, representa a exteriorização de um estado patológico. Ela pode 

produzir incapacidade, ou seja, uma limitação funcional ou restrição de certas atitudes que 

possuem a maioria das pessoas não incapacitadas como falar, mover-se, escutar, enxergar etc. 

Ter uma incapacidade não implica necessariamente em uma desvantagem; esta última é 

relativa e depende de situações concretas.  
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A incapacidade se converterá em uma desvantagem quando seus efeitos impedirem o 

indivíduo de desempenhar uma determinada tarefa ou papel em um momento ou local 

específico, devido a dificuldades impostas à pessoa pelo ambiente em que se desenvolve. Por 

exemplo, um traumatismo da coluna vertebral provocado por um acidente automobilístico 

pode produzir uma deficiência: a paraplegia, que resultará em uma incapacidade de caminhar. 

A desvantagem decorrerá dos problemas associados de sua dependência de cadeira de rodas 

para locomover-se, como a dificuldade de acesso ao transporte público ou ao seu posto de 

trabalho. 

 

Não são apenas as pessoas com deficiência e os idosos que têm mobilidade reduzida. Todas as 

pessoas, em alguma parte de sua vida terão mobilidade condicionada, pois pelo menos durante 

um período, quando crianças ou idosos ou ao sofrerem algum acidente, terão de ser apoiados 

no deslocamento, dificultando, assim, sua mobilidade. 

 

Segundo Simões e Bispo (2006),  as crianças têm uma estatura que afeta o limite de alcance e 

o campo de visão. Além disso, encontramos outras diferenças fundamentais, em comparação 

com os adultos, tais como: 

 

 Diminuição de um terço da visão periférica; 

 Diminuição da precisão na avaliação de velocidades e distâncias; 

 Dificuldade em localizar a origem dos sons; 

 Incapacidade de ler ou compreender sinais de aviso; 

 Comportamento inesperado e imprevisível;  

 Dificuldade para entender situações complexas. 

 

Por esses motivos, a simulação da deficiência deve ser encarada, essencialmente, como uma 

ferramenta de sensibilização ou de aproximação à problemática da acessibilidade, que não 

substitui a participação dos usuários, como a metodologia por excelência para a detecção de 

suas necessidades. 

 

A autonomia é a condição de domínio do espaço físico ou social, preservando ao máximo a 

privacidade e a digndade do usuário. Para Sassaki (2006), a autonomia física é maior ou 
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menor dependendo da disponibilidade de tecnologia assistiva e da acessibilidade do meio 

ambiente.  

 

De acordo com Soares e Martins (2000), acessibilidade é a possibilidade de acesso a um lugar 

ou produtos e equipamentos de forma segura, eficaz e confortável. Ubierna (1997) diz que é 

uma característica do urbanismo, das edificações, do transporte e dos sistemas e meios de 

comunicação sensorial que permite seu uso a qualquer pessoa, independente de sua condição 

física, psíquica ou sensorial. Complementa, ainda, que seriam as possibilidades de 

movimentar-se num determinado entorno, manusear objetos e equipamentos dentro de um 

determinado espaço e a participação em condições cômodas nas atividades em qualquer lugar 

de um entorno físico, inclusive nas atividades sociais. 

 

Para o seu criador, Ron Mace (1991 apud Reis e Lay, 2010), o conceito de design universal 

estabelece que o projeto de produtos, edificações e espaços abertos permite o uso de todos, 

desprovidos ou não de deficiências físicas ou cognitivas. Deficiências estas que 

comprometem significativamente uma ou mais atividades fundamentais de indivíduos com 

cadeiras de roda; com problemas de mobilidade relacionados a doenças como poliomelite e 

reumatismo; com problemas auditivos, de visão e fala; com deficiêncas cognitivas como 

aquelas provocadas pela doença de Alzheimer e pela Síndrome de Down; com problemas 

cardíacos que impeçam de subir escadas; com peso ou altura que impeçam de ir ao cinema, 

teatro, viajar de avião etc. 

 

A aplicação deste conceito é hoje requisito fundamental para a vida de um indivíduo em um 

ambiente, público ou privado. Melhorar a qualidade de vida deste usuário e, com isso, ampliar 

o potencial de inclusão social é dever e desafio para o profissional projetista de espaços.  

 

Com o objetivo de sistematizar o design universal, o Center for Universal Design – Centro de 

Pesquisa, Informação e Desenvolvimento Tecnológico, sediado nos Estados Unidos, na 

Escola de Design da Universidade da Carolina do Norte – desenvolveu sete princípios para 

pesquisas técnicas sobre informação referencial, bem como para a incorporação do design 

universal em outras instituições de ensino.  

 

Segundo Cambiaghi (2008), sete princípios e suas diretrizes podem ser aplicados para avaliar 

os projetos existentes, orientar novos projetos de arquitetura e design e ainda adotados como 
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literatura para o ensino e capacitação de futuros arquitetos, designers e pessoas ligadas à área 

da construção civil. Além disso, tem o atributo de servir como orientação aos consumidores, 

uma vez que fornecem subsídios para avaliar a adequação de projetos de novas construções, 

de ambientes e de produtos à diversidade de usuário. São eles:  

1. Equiparação nas possibilidades de uso: o design universal não é elaborado para grupos 

específicos de pessoas. 

 

2. Flexibilidade no uso: o design universal atende a uma ampla gama de indivíduos, 

preferências e habilidades; 

 

3. Uso simples e intuitivo: o design universal tem o objetivo de tornar o uso facilmente 

compreendido, independente da experiência do usuário, de seu nível de formação, 

conhecimento de idioma ou capacidade de concentração; 

 

4. Informação perceptível: o design universal tem o objetivo de comunicar eficazmente 

ao usuário as informações necessárias, independente das condições ambientais ou da 

capacidade sensorial deste; 

 

5. Tolerância ao erro: o design universal tem o objetivo de minimizar o risco e as 

consequências de ações acidentais; 

 

6. Mínimo esforço físico: o design universal prevê a utilização de forma eficiente e 

confortável, com um mínimo de esforço; 

 

7. Dimensionamento de espaços para acesso e uso de todos os usuários: o design 

universal tem o objetivo de oferecer espaços e dimensões apropriados ao uso, 

independente do tamanho da mobilidade do usuário. 

 

Para Mace (1991), o período de criação destes sete princípios, que são mundialmente 

adotados para programas de acessibilidade plena, expandiu o escopo da responsabilidade para 

as entidades públicas e privadas. A exemplo do ADA – Centro de Adaptação Ambiental, 

criado em 1995 – que engloba uma gama de leis requerendo que espaços públicos sejam 

providos de acessibilidade física e programática para pessoas com deficiências. Além disso, 

definiu responsabilidades para empresas privadas, usou o termo “espaço de acomodação 
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pública” para locais como restaurantes, hotéis, bibliotecas, consultórios médicos, farmácias, 

museus, parques, escolas particulares, e estabeleceu proteção para pessoas com incapacidades 

no ambiente de trabalho. 

 

Quando se refere ao paradigma da inclusão social, cabe à sociedade modificar suas estruturas 

e seus valores éticos, a fim de se tornar capaz de acolher todos os seguimentos populacionais 

que compõem a diversidade humana, com todas as diferenças que distinguem uma pessoa da 

outra.  

 

Reafirmando Carletto e Cambiaghi (2008), o design universal não é uma tecnologia 

diferenciada apenas aos que dele necessitam; é desenhado para todas as pessoas. O design 

universal propõe evitar a necessidade de ambientes e produtos específicos voltados às pessoas 

com deficiência, ou aos idosos ou às crianças, assegurando que todos possam utilizar com 

segurança e autonomia os diversos espaços construídos.  

 

 

2.4 A influência do design universal no mundo 

 

Ao longo das últimas décadas, várias entidades internacionais têm discutido sobre o design 

universal e ,com isso, surgiram pelo mundo diversas realizações e declarações importantes 

que asseguram o direito à acessibilidade plena de qualquer usuário.  

 

Na década de 60, conforme Sassaki (2006), algumas universidades americanas iniciaram as 

primeiras experiências de eliminação de barreiras arquitetônicas existentes em seus recintos: 

áreas externas, estacionamentos, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, lanchonetes etc. 

 

Nos Estados Unidos, foi aprovada em 1961 a norma “Especificações para a Construção de 

Edificações e Facilidades de Acesso e Utilização por Pessoas com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida”, que determina as especificações técnicas para a construção de edificações com 

facilidade de acesso e uso para pessoas com deficiência, sendo essa norma revisada a cada 

cinco anos (CAMBIAGHI, 2008). 
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No Canadá, as normas de acessibilidade datam de meados dos anos 1960 e estão incorporadas 

no Código Nacional de Edificações do Canadá que se embasam ,fundamentalmente, nas 

normas aprovadas pelo ANSI
4
 em 1961 nos Estados Unidos. 

 

Na década de 1970, com o surgimento do primeiro centro de vida independente do mundo (na 

cidade de Berkeley, Califórnia, EUA), aumentaram a preocupação e os debates sobre a 

eliminação de barreiras arquitetônicas, bem como a operacionalização das soluções 

idealizadas. 

 

Ainda segundo Cambiaghi (2008), um grande avanço para o início da inclusão de pessoas 

com deficiência na sociedade aconteceu na década de 70, com a promulgação da Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em dezembro de 1975. O termo “pessoa deficiente” foi definido para qualquer pessoa 

que, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 

mentais, estivesse impossibilitada de cumprir, sem ajuda total ou parcial, as exigências de 

uma vida individual e social normais. 

 

Em 1972, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes foi aprovada pela Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecendo direitos civis e políticos e 

medidas de capacitação para pessoas portadoras de deficiências.  

 

No Japão, em 1973, o conceito de “meio físico acessível” foi incorporado em âmbito 

governamental, tendo sido mais detalhado para projetos e para a construção civil nos anos de 

1975 e 1976. 

 

Na Alemanha, em 1974, o Comitê Alemão de Normalização publicou a norma DIN 18024 

sobre “Disposições construtivas para deficientes e idosos – Fundamentos de desenhos de ruas, 

praças e passeios”, e em 1976, “Edifícios públicos acessíveis”. Nos anos de 1972 e 1974, 

aprovaram-se ,respectivamente, as normas “Residências para pessoas em cadeira de rodas” e 

“Residências para as pessoas cegas e com visão subnormal”. 

 

                                              
4
 American National Standards Institute – ANSI. Trata-se de uma organização privada que desenvolve normas 

técnicas. 
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Em maio de 1976, a Organização Mundial de Saúde (OMS), por ocasião da 29ª Assembleia 

Mundial de Saúde, adotou uma resolução chamada WHA-29.35
5
, em caráter experimental, da 

classificação suplementar de deficiências e desvantagens em um suplemento Adicional e não 

mais como parte integrante da Classificação Internacional de Doenças (CID). Tal medida 

retirou da deficiência a relação intrínseca com doença e estabeleceu um novo paradigma que 

procurou diminuir o estigma da patologia, o que acabou refletindo-se positivamente também 

na esfera social (CAMBIAGHI, 2008). 

 

No Reino Unido, foi aprovada, em 1978, a norma técnica BS5619 sobre o Código de Boas 

Práticas para o Projeto de Construção de Residências Adequadas a Pessoas com Deficiência e, 

em 1979, para outras edificações. 

 

Para Sassaki (2006), na década de 80, impulsionado pela pressão do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes (1981), o segmento de pessoas com deficiência desenvolveu verdadeiras 

campanhas de âmbito mundial para alertar a sociedade a respeito das barreiras arquitetônicas 

e exigir não apenas a eliminação delas (desenho adaptável) como também a não inserção de 

barreiras já nos projetos arquitetônicos (desenho acessível). 

 

Na Suécia, em 1980, foi publicado o Código Sueco de Construção, que incorpora as 

necessidades das pessoas com deficiência. 

 

A Declaração de Salamanca, ocorrida em 1994, trata da educação inclusiva e a capacidade da 

escola em atender todos os alunos, especialmente aqueles com deficiência. Conforme 

Cambiaghi (2008), estabelece como princípio de inclusão: [...] o reconhecimento da 

necessidade de se caminhar rumo à escola para todos - um lugar que inclua todos os alunos, 

celebre a diferença, apoie a aprendizagem e responda às necessidades individuais. 

 

Esta Declaração (1994, p.3) versa ainda sobre as características, interesses, capacidades e 

necessidades de aprendizagem singulares dos alunos, estabelece que os sistemas educacionais 

devem ser projetados e os programas educativos implementados de tal forma a considerar a 

ampla diversidade dessas características e necessidades. A mesma também considera que: 

 

                                              

5
 World Health Assembly. Resolução da 29º Assembleia Mundial de Saúde.  
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[...] as escolas devem acomodar todos os alunos, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. O desafio 

para uma escola inclusiva é o de desenvolver uma pedagogia centrada no aluno, uma 

pedagogia capaz de educar com sucesso todos os alunos, incluindo aqueles com 

deficiências severas. 

 

Criado em 1995, na cidade de Barcelona, o Design For All Foundation é uma intervenção no 

ambiente, produtos e serviços com o objetivo de que todas as pessoas, incluindo as gerações 

futuras, independentemente da idade, gênero, capacidades ou fundo cultural, possa se unir na 

participação da construção da sociedade, com iguais oportunidades e, portanto, estando aptos 

a  participar de atividades sociais, econômicas, culturais e recreativas. 

 

Esta Fundação descreve características diversas do usuário que variam ao longo da vida, as 

quais: 

 

- Como criança: nossas dimensões evitam atingir ou manipular uma série de objetos, por 

razões de segurança ou porque os tamanhos, quando criança, não foram tomados em 

consideração; 

 

- Como adultos: podemos nos encontrar em situações temporárias que impedem a nossa 

relação com o ambiente. Ex.: segurar um bebê, um braço enfaixado etc; 

 

- Como idoso: uma vez que chegamos a certa idade, força e resistência começam a decair e o 

alcance das nossas articulações diminui. Nosso senso enfraquece e torna-se mais difícil nos 

lembrarmos das coisas;  

 

- Embora não muito frequente, em alguns pontos de nossa vida, podemos sofrer uma 

deficiência física, psíquica ou sensorial. 

 

Na Convenção de Guatemala
6
, realizada na América Central em 1999, foi abolido o conceito 

de integração, que previa a adaptação da pessoa com deficiência a uma sociedade organizada 

para pessoas sem deficiência e ressaltava o valor da inclusão. 

 

                                              
6
 Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas  

Portadoras de Deficiência, realizada em 28 de maio de 1999 (CAMBIAGHI, 2008). 
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Aprovada em março de 2002 no Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, a 

Declaração de Madri comemorou a proclamação do ano 2003 como o Ano Europeu das 

Pessoas com Deficiência, ao defender que a inclusão social é resultado de uma ação 

afirmativa e da não discriminação. Para isso, fundamentou-se no primeiro artigo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: “ [...] todos os seres humanos são livres e iguais 

em dignidade e direitos” (SASSAKI, 2006). 

 

Ainda conforme Sassaki (2006), a Declaração de Caracas aconteceu por ocasião da Primeira 

Conferência da Rede Ibero-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias, reunida em Caracas no ano de 2002. Fez-se um levantamento 

sobre a proporção de pessoas com deficiência e a relação com a categoria sócio-econômica, 

carecendo de recursos mínimos indispensáveis para garantir uma boa qualidade de vida. O 

autor (SASSAKI, 2006, p.3) considera como compromisso: 

 

[...] elevar a qualidade de vida de pessoas com deficiência e suas famílias, por meio 

de serviços de qualidade em saúde, educação, moradia e trabalho, criando sistemas 

integrais que garantam universalidade e gratuidade, mediante uma seguridade social 

equitativa, inclusão escolar, práticas esportivas, acesso pleno à moradia e ao 

trabalho, direitos que garantam a plenitude de acesso aos bens sociais e sua 

participação cidadã como uma contribuição efetiva à vida comunitária.  

 

Ainda segundo o autor, o ano de 2004 foi declarado como o Ano das Pessoas com Deficiência 

e suas Famílias e exortou os governos latino-americanos signatários, que ainda não tinham 

ratificado a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, a consignarem os instrumentos de 

ratificação perante a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Também foi sugerido aos governos dos países latino-americanos que se fizessem representar 

junto ao Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação por Razões de 

Deficiência. Por fim, proclamou a adesão à iniciativa do Governo do México para que a 

Assembleia Geral das Nações Unidas adotasse uma Convenção Internacional pelos Direitos 

Humanos e pelo Respeito à Dignidade das Pessoas com Deficiência. 
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2.5 Design universal no Brasil 

 

Segundo Cambiaghi (2008), no Brasil, a partir de 1981 – Ano Internacional de Atenção à 

Pessoa Portadora de Deficiência – algumas leis foram promulgadas com o intuito de garantir 

acesso e utilização dos espaços construídos. Em 1985, criou-se a primeira norma técnica 

brasileira relativa à acessibilidade, intitulada “Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos à pessoa portadora de deficiência”. Apesar dos esforços em  

adaptá-la à realidade das cidades brasileiras, essa norma estava longe de atender às 

necessidades das pessoas com dificuldade de locomoção. 

 

Fundado em 1988, o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro é a entidade 

representante do Movimento de Vida Independente na América Latina pela sua concepção 

pioneira. Trata-se de uma associação de utilidade pública, liderada por pessoas com 

deficiência e sem fins lucrativos.  

 

O CVI-Rio trabalha com o conceito de design universal, que respeita as diferenças físicas, 

sensoriais e intelectuais entre as pessoas, bem como as mudanças do corpo ao longo da vida, 

procurando compatibilizar as soluções de acessibilidade com as expectativas de diversos 

públicos. São oferecidos serviços de assessoria e consultoria relacionadas ao acesso irrestrito, 

tanto em edificações residenciais e empresariais, públicas ou privadas, quanto ao espaço 

urbano, meios de transporte e comunicação. Participa na elaboração de inúmeras leis e 

programas de governo – principalmente na assessoria prestada à Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

Esta entidade é um verdadeiro exemplo de prática do design universal em sua completa 

concepção, sendo um referencial para todos, tanto para usuários quanto para os profissionais e 

também para o próprio governo. Porém, apesar deste grande passo e incentivo pioneiro no 

Brasil, as legislações não seguem da mesma forma, surgindo apenas anos depois. 

 

No Brasil, a questão da acessibilidade foi regulamentada como lei em 1989, através de uma 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando normas 

de proteção e outras providências. As disposições constam da Lei nº 7.853 de 24 de outubro 

de 1989. O Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 regulamenta a lei acima descrita e 

define o conjunto de orientações normativas que buscam assegurar o pleno exercício dos 
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diretos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Também classifica as 

diversas deficiências existentes em categorias, de acordo com o grau de comprometimento da 

função física; estabelece princípios e diretrizes para a Política Nacional; promove a 

equiparação de oportunidades, o acesso à educação e ao trabalho, habilitação e reabilitação 

profissional; entre outras questões dos Direitos Humanos (CORDE, 2008). 

 

Outras normativas entraram em vigor por alguns estados brasileiros, dentre eles o Código de 

Obras e Edificações do Município de São Paulo, aprovado em 1992, que determina que toda 

edificação nova com uso acima de seiscentas pessoas, locais de reuniões acima de cem 

pessoas, além do pavimento térreo e áreas comuns de edificações de habitação, devem ser 

acessíveis às pessoas com deficiência. 

 

Em dezembro de 2000, foi criada a Lei nº 10.048, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, 

lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. No mesmo ano, criou-se a Lei nº 

10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

Tanto a Lei 10.048 quanto a 10.098, conforme Cambiaghi (2008), foram regulamentadas em 

2004 pelo Decreto n° 5.296, em que a acessibilidade é entendida como “possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação”. 

 

De acordo com o Decreto nº 5.296, os projetos devem adotar construções livres de barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas, constando de unidades multifamiliares acessíveis ao pavimento 

térreo e passíveis de adapatação aos demais, além da inclusão de especificações técnicas que 

facilitam as futuras instalações de equipamentos adaptados às pessoas deficientes ou com 

mobilidade reduzida.  

 

Em 2004, republicou-se a NBR 9050, criada em 1985 – a primeira norma técnica brasileira 

relativa à acessibilidade, intitulada “Acessibilidade a Edificação, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos à Pessoa Portadora de Deficiência”. Até os dias atuais, passados oito 

anos, esta norma encontra-se distante de atender às necessidades das pessoas.  
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Diante da afirmação acima, Guimarães (2010) enfatiza que a definição de “desenho 

universal”, constante na NBR 9050 – 2004, dá a entender que se trata de uma base de 

soluções para uma acessibilidade ambiental mais ampla, resultante de maior cuidado no 

tratamento de características incomuns do público-alvo, de modo a envolver a maior 

diversidade de beneficiários. Esta interpretação do conceito é equivocada, pois negligencia 

um significado mais amplo do design universal a partir de considerações sobre mudanças 

estruturais nos valores da sociedade no Brasil. Faz-se necessário ampliar gradualmente as 

alternativas existentes para o uso do meio edificado por pessoas diferentes, uma vez que é 

direito essencial dessas pessoas buscar o desenvolvimento pessoal e a participação social ativa 

pela cidadania. 

 

Em 2006, surge o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível – através 

do Ministério das Cidades. Este Ministério tem como desafio desenvolver a Mobilidade 

Urbana Sustentável – o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 

visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. 

 

A acessibilidade deve ser vista como parte de uma política de mobilidade urbana que 

promove a inclusão social, a equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência e idosos, respeitando seus direitos fundamentais. Trata-se de 

fomentar um amplo processo de humanização a partir do respeito às necessidades de todas as 

pessoas para usufruírem a cidade. 

 

O passo brasileiro mais recente foi em 2008, com a ratificação da Comissão da Organização 

das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. A convenção foi 

promulgada com equivalência da Emenda Constitucional pelo Decreto nº 6.949, da 

Presidência da República em 2009. 

 

Já em Salvador, local onde se desenvolve a pesquisa, foi criado, em 2006, o Ato Normativo nº 

8/2006, que regulamenta a fiscalização do Crea-BA no cumprimento aos parâmetros de 

acessibilidade em qualquer tipo de uso público ou coletivo. 

 

O CREA-BA e o Ministério Público do Estado da Bahia assinaram, em fevereiro de 2010, um 

Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional. O acordo tem o objetivo de 
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fazer cumprir a legislação sobre a acessibilidade. Caberá ao Crea fiscalizar, denunciar e/ou 

solicitar ao MP-BA o embargo de obra ou edificação em situação irregular. Como o conselho 

não dispõe do corpo técnico próprio para a elaboração de laudos técnicos, indicará ao MP-BA 

profissionais especializados e legalmente registrados.  

 

Apesar de algumas normas técnicas, leis nacionais e acordos internacionais, observa-se um 

quadro de profissionais pouco habilitados para projetar ambientes universais. Contata-se, 

também, a pouca ou inexistente verificação do cumprimento destas políticas públicas, mesmo 

com os orgãos ficalizadores criados para este objetivo. 

 

 

2.6 Características comportamentais da população brasileira 

 

Inserir o design universal nos ambientes é estimular o acesso e o uso por parte de todas as 

pessoas, inclusive  idosos e portadores de deficiências, contribuindo de forma decisiva para 

que tenham comportamentos mais ativos e próprios, que os levem a usar os espaços e 

desfrutar o exercício de suas atividades, e possibilitando-lhes uma melhor qualidade de vida.  

 

Para Reis e Lay (2010), projetos que não seguem o conceito de design universal podem não 

somente impedir ou desencorajar o acesso e o uso por pessoas com deficiência física ou 

cognitiva, mas também  aumentar o potencial para que os acidentes ocorram.  

 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, no ano de 2010, a população atual 

corresponde a 190 milhões de habitantes. Destes, cerca de 46 milhões possuem pelo menos 

uma deficiência, o que corresponde a aproximadamente 24% da população, em que a maioria 

dos deficientes é do gênero feminino.  

 

Pesquisou-se a existência dos seguintes tipos de deficiência permanente: visual, auditiva, 

física, intelectual e múltipla. Cada uma é descrita como: 

 

a) Deficiência visual – refere-se a uma situação irreversível de diminuição da resposta 

visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento 

clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A diminuição da resposta visual 
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pode ser leve, moderada, severa, profunda (que compõe o grupo de visão subnormal 

ou baixa visão) e ausência total da resposta visual (cegueira). 

 

b) Deficiência auditiva – é considerada genericamente como a diferença existente entre a 

performance do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora de acordo com 

padrões estabelecidos pela American National Standards Institute (ANSI). 

 

c) Deficiência física – refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor que 

compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As 

doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em 

conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, 

segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. 

 

d) Deficiência intelectual – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas. 

 

e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

Com relação ao Censo Demográfico de 2000, há um crescimento expressivo do número de 

pessoas com deficiência. Naquela ocasião, 24 milhões de pessoas ou 14,5%  da população 

total possuíam alguma deficiência, correspondendo a um aumento de 9,5%. 

 

Conforme Bins Ely (2004), a falta de conhecimento específico sobre as necessidades oriundas 

de várias deficiências dificulta identificar as barreiras existentes nos ambientes e, por 

conseguinte, encontrar soluções apropriadas. 

 

Para portadores de deficiência físico-motora, os maiores problemas dizem respeito ao 

deslocamento, alcance visual e físico, força e coordenação. As barreiras físicas ao 

deslocamento, mesmo que fáceis de serem identificadas, raramente são solucionadas de forma 

satisfatória. Estas pessoas podem também estar sujeitas a barreiras informativas - não tendo 

acesso visual a mapas, por exemplo – ou apresentar dificuldade na participação de atividades 

ou no uso do espaço e equipamentos. 
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O portador de restrição cognitiva é aquele com maior dificuldade de orientação, já que 

necessita de muita familiaridade com o espaço para compreender as informações e relações 

espaciais existentes.  

 

Os portadores de restrições sensoriais, principalmente visuais, apresentam dificuldades na 

percepção das informações quando não encontram marcos referenciais auditivos ou táteis. Por 

consequência, se o ambiente apresentar barreiras informativas e espaciais, terão problemas de 

orientação, de uso do espaço e de participação nas atividades. Já os deficientes auditivos 

sofrem outro tipo de restrição, já que, mesmo sendo possível a compreensão da informação 

espacial, não têm acesso à informação adicional sonora, tais como informações verbais, ou 

emergenciais (sirene), o que se torna muito difícil estabelecerem comunicação com demais 

usuários. 

 

Segundo o Decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004), a acessibilidade é promovida para pessoas 

portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, a qual não se enquadra no 

conceito de pessoa portadora de deficiência física e tem, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se permanentemente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.  

 

Com relação aos idosos, em 1940, a expectativa de vida da população era de 45 anos. 

Atualmente, este número aumentou para 71 e a previsão é que, até 2050, a expectativa de vida 

seja de 85 anos. Com 13 milhões de pessoas com idade superior a 65 anos e projeções 

apontando um aumento para 25 milhões, em duas décadas o Brasil alcançará a sexta posição 

entre os países com maior população idosa no mundo. 

 

Porém, esta fatia da população brasileira deseja, além de uma vida saudável, preservar sua 

independência. Para isso, a preocupação não se restringe a estar livre de doenças. Manter o 

espaço habitado seguro para que as atividades dentro e fora de casa continuem a ser feitas 

com liberdade  também é de extrema importância. 

 

A Política Nacional do Idoso, estabelecida na Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 

define como competência das áreas de habitação e urbanismo  incluir, nos programas de 

assistência ao idoso, formas de melhoria das condições de habitabilidade e adaptação de 

moradia, considerando seu estado físico e sua independência quanto à locomoção. 
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No caso das escolas, o acesso universal à sala de aula deve ser realizado por todos: idoso, 

criança, adulto, deficiente ou com mobilidade reduzida. O ambiente escolar tem um alto grau 

de influência educacional, gerando conhecimento e formando indivíduos críticos e 

modificadores de opinião, adaptando-os para o presente e preparando-os para o futuro.  
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3  SALA DE AULA 

 

3.1  Contexto histórico 

 

A sala de aula tem um papel significativo não somente para o desenvolvimento pessoal e 

cognitivo das pessoas, como também para a saúde psíquica. A escola é o primeiro espaço 

social promotor de separação entre a criança e a família, estabelecendo um importante elo 

com a cultura (SAMPAIO, 2009). 

 

A história da educação brasileira teve início com a chegada dos portugueses e o padrão de 

educação europeu trazido por eles, devendo-se considerar também a educação proveniente da 

população que já vivia no Brasil. 

 

Segundo Bello (2001), os primeiros jesuítas chegaram ao território brasileiro em março de 

1549. Comandados pelo Padre Manoel de Nóbrega, quinze dias após a chegada edificaram a 

primeira escola elementar brasileira em Salvador. Os métodos pedagógicos trazidos 

funcionaram durante 210 anos, de 1549 a 1759, até que uma nova ruptura marcou a história 

da educação no Brasil: a expulsão dos jesuítas. 

 

Ainda conforme Bello (2001), no momento da expulsão os jesuítas dispunham de 25 

residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, além de seminários menores e escolas de 

primeiras letras instaladas em todas as cidades. Com isso, a educação brasileira vivenciou 

uma grande ruptura histórica num processo já implantado e consolidado como modelo 

educacional.  

 

Com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, foram abertas academias militares, 

escolas de direito e medicina e demais instituições. Entre 1822 e 1888, com a proclamação da 

Independência do Brasil, é outorgada a primeira Constituição Brasileira. O Art. 179 desta Lei 

Magna dizia que a “instrução primária é gratuita para todos os cidadãos”. 

 

Para Bello (2001), até a Proclamação da República em 1889, praticamente nada se fez de 

concreto pela educação brasileira. O Imperador D. Pedro II, perguntado que profissão 

escolheria não fosse Imperador, afirmou que gostaria de ser "mestre-escola". Apesar de sua 
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afeição pessoal pela tarefa educativa, pouco foi feito em sua gestão para que se criasse, no 

Brasil, um sistema educacional. 

 

A década de 1920 foi marcada por diversos fatos relevantes no processo de mudança das 

características políticas brasileiras, influenciando diretamente na educação do país. A entrada 

do Brasil no mundo capitalista de produção e a acumulação de capital fizeram com que o 

governo investisse na produção industrial e no mercado interno. Com isso, a nova realidade 

brasileira passou a exigir mão-de-obra especializada e, para tal, era preciso investir na 

educação. Sendo assim, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 

1931, o governo provisório sancionou decretos organizando o ensino secundário e as 

universidades brasileiras ainda inexistentes. Em 1934, a nova Constituição dispôs, pela 

primeira vez, que a educação era um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e 

pelos Poderes Públicos. 

 

Após algumas lutas para garantir uma reforma geral na educação nacional, em 1962, foi 

criado o Conselho Federal de Educação, que substituiu o Conselho Nacional de Educação e os 

Conselhos Estaduais de Educação. Ainda no mesmo ano, surgiram o Plano Nacional de 

Educação e o Programa Nacional de Alfabetização. 

 

Entre os anos de 1964 e 1985, o regime militar espelhou, na educação, o caráter 

antidemocrático de sua proposta ideológica de governo: professores foram presos e demitidos, 

universidades foram invadidas, estudantes foram presos e feridos em confrontos com a polícia 

e alguns foram mortos. Em 1971, durante o período mais cruel da ditadura militar, em que 

qualquer expressão popular contrária aos interesses do governo era abafada muitas vezes pela 

violência física, foi instituída a Lei 5.692 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A característica mais marcante desta Lei era tentar dar à formação educacional um cunho 

profissionalizante.  

 

 Ainda de acordo com Bello (2001), no fim do regime militar, a discussão sobre as questões 

educacionais já haviam perdido seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para 

isso, contribuiu a participação mais ativa de pensadores de outras áreas do conhecimento que 

passaram a falar de educação num sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola, 

à sala de aula, à didática, à relação direta entre professor e estudante e à dinâmica escolar em 

si mesma. Impedidos de atuarem em suas funções por questões políticas, profissionais de 
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outras áreas, distantes do conhecimento pedagógico, passaram a assumir postos na área da 

educação e a concretizar discursos em nome do saber pedagógico. 

 

A partir destes acontecimentos, leis e decretos foram criados, despertando a atenção para a 

inclusão educacional. A obrigatoriedade da inclusão, a não discriminação de qualquer pessoa 

na rede pública escolar, foi garantida pela Lei n° 9.394 de 1996, e fez com que as instituições 

de ensino se empenhassem em realizar adaptações para receber os alunos portadores de 

necessidades especiais, anteriormente atendidos pelas repartições de ensino especial.  

 

Portanto, essa foi a primeira vez em que um documento do governo demonstrou preocupação 

com as instalações físicas das escolas, mesmo que tangindo apenas às suas adaptações para  

portadores de deficiência. Conforme a regulamentação do Decreto nº 3.298, “ambientes 

públicos devem ser adaptados às pessoas portadoras de deficiência, de acordo com as 

especificações da norma técnica em vigor” (ANBT NBR 9050, 2004). 

 

Segundo Sampaio (2009), sendo a educação de boa qualidade, um dos fatores essenciais para 

o desenvolvimento econômico e social de um país, priorizar a qualidade do ensino regular é 

um desafio que precisa ser assumido por nossa sociedade e pelos educadores, em particular, 

para que se coloque em prática o princípio democrático da educação para todos. 

 

É nesta perspectiva que se destaca a importância de estudos sobre a escola inclusiva enquanto 

espaço de desenvolvimento significativo voltado à população e, em particular, sobre a 

iluminação universal, seja qual característica ou deficiência possuir. 

 

 

3.2  Função da sala de aula no processo ensino-aprendizagem 

 

Desde a introdução do ambiente escolar na sociedade, este já passou por diversas 

configurações de estrutura. Segundo Rocha (1976) a escola se difere das habitações em vários 

aspectos, já que esta é uma construção que deve ser inteligente e prática. Além disso, uma 

construção desta natureza deve beneficiar a circulação do ar, a iluminação e o uso da água, 

bem como a utilização dos espaços. O espaço para a educação é também um recurso didático 
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que deve beneficiar no processo de aprendizagem e contribuir no desenvolvimento físico do 

indivíduo. 

 

A estrutura física da escola deve ser reavaliada a cada evolução social e cultural,  visto que os 

materiais e as necessidades humanas mudam. A exemplo, os estudos antropométricos em 

crianças de idade escolar provam que houve uma diferença de estatura considerável nas 

ultimas décadas. Mesmo assim, este crescimento ainda não vem sendo considerado quando se 

trata de mobiliário escolar.  

 

Para Paschoarelli e Silva (1994), os projetos de mobiliários escolares devem acompanhar a 

faixa etária a quem se destinam e nunca deve ser único para todas as idades. Deve ainda 

oferecer o mínimo de conforto necessário de acordo com o tempo que estas crianças o 

utilizam, evitando prejudicar o desenvolvimento postural, além de cumprir funções como o 

acondicionamento de materiais e facilidade no deslocamento em sala de aula. 

 

Em 1990, a UNESCO
7 

realizou a Conferência Educação para Todos, que deu forma a um 

projeto educacional maior, propondo a universalização do acesso à educação e a promoção de 

equidade, através de um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais, e 

advertindo que os grupos excluídos - pobres, crianças de rua ou trabalhadores, as populações 

de periferia e zonas rurais, os povos indígenas, as minorias étnicas, raciais e linguísticas, os 

refugiados, os alunos com necessidades educativas especiais - não devem sofrer qualquer tipo 

de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. Chama ainda a atenção de que é 

preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo 

e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 

 

A opção pela escola inclusiva, como afirma Sampaio (2009), foi oficialmente assumida por 

diversos países. O documento final da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, ocorrida na Espanha, propõe implementar, nos sistemas educacionais, programas 

que levem em conta as características individuais e as necessidades de cada aluno, de modo a 

garantir educação de boa qualidade para todos. Salienta também o mérito da escola inclusiva 

por tentar mudar as atitudes de discriminação, criando comunidades mais acolhedoras. Esta 

                                              
7
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de 

novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da 

cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-

Membros – hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que desafiam nossa sociedade. 
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proposta vem sendo gradativamente implementada em muitos países como Espanha, Estados 

Unidos, Canadá, Austrália, Itália, Inglaterra, Chile, Moçambique e Angola. 

 

O reflexo de tal movimento pela inclusão está visivelmente expresso na legislação brasileira, 

que se posiciona pelo atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

preferencialmente em classes comuns da escola em todos os níveis, etapas e modalidade de 

educação e ensino (BRASIL, 1999). 

 

Ainda de acordo com Sampaio (2009), outro documento internacional de peso foi incorporado 

à legislação, com equivalência de uma Emenda Constitucional do ano de 2008: a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Com ele, o governo brasileiro ratifica seu 

compromisso com os princípios da autonomia e independência do indivíduo, do respeito pela 

diferença, da não discriminação e acessibilidade, comprometendo-se a promover e assegurar a 

plena e efetiva participação e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. No capítulo 

dedicado à educação, reafirma-se a opção por um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis de ensino, bem como a garantia de aprendizado ao longo de toda a vida. 

 

De acordo com o Censo de Educação Superior de 2008, na educação básica, os 68 mil 

deficientes visuais representam apenas 0,13% dos 52,6 milhões de alunos matriculados em 

escolas públicas e particulares do país. No ensino superior, o contingente de 5,2 mil 

deficientes visuais simboliza somente 0,09% dos 5,8 milhões de universitários.  

 

Nas universidades, a presença de estudantes cegos ou com baixa visão aumentou 475% de 

2003 a 2008. Naquele ano, havia apenas 920 alunos nas instituições de ensino superior 

brasileiras. Agora, há 5,2 mil. Nas escolas, o crescimento do número de alunos com cegueira 

matriculados nas redes foi de 129% em escolas comuns e de 84% no caso dos estudantes com 

baixa visão. Em 2004, 2,2 mil cegos estudavam em colégios regulares e ,em 2009, 5 mil. No 

mesmo período, o número de alunos com baixa visão nas classes comuns saltou de 30,8 mil 

para 56,6 mil (MACHADO, 2012). 

 

Segundo especialistas, a inclusão de estudantes deficientes em escolas comuns acaba com o 

preconceito e ajuda essas crianças e esses adolescentes a se tornarem mais independentes e 

autônomos.  
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Mesmo assim, a falta de um atendimento adequado e a possibilidade de discriminação contra 

seus filhos são motivos de receio entre as famílias. Isso pode ser justificado pelo fato de 

apenas 20% das escolas públicas de educação básica atenderem critérios de acessibilidade a 

estudantes com deficiência. 

 

Segundo o Ministério da Educação, o índice de acessibilidade arquitetônica na rede pública é 

de 14,6% contra 29,7% no sistema privado. Apesar desses dados, por decreto federal, desde 

2007 todas as escolas deveriam ser adequadas às pessoas com deficiência, tendo em vista que 

atividades escolares na sala de aula, como leitura e escrita, exigem alta concentração auditiva, 

visual, motora e cognitiva. Portanto, é de extrema necessidade a existência de mobiliário 

adequado para a realização dessas tarefas. 

 

A fim de se obter condições inclusivas e universais nos sistemas de ensino, é necessário que 

esta integração ocorra de forma gradativa, contínua e sistemática, considerando as 

características dos alunos, dos professores, das escolas e do sistema de ensino.  

 

Para construir um sistema educacional inclusivo, é fundamental que todos os que dirigem e 

atuam no sistema de ensino, bem como os pais e a comunidade na qual se encontra cada 

unidade escolar, sejam sensibilizados e preparados para estas mudanças, a fim de que os 

comportamentos de rejeição e de superproteção à diferença sejam desvelados, discutidos, 

compreendidos e modificados, inclusive como parte da ação educativa da escola, que é formar 

cidadãos ativos, conscientes, críticos e responsáveis (BRASIL, 2000). Segundo Soares e 

Martins (2000, p.143), "não existe uma preocupação com a interferência que o ambiente 

exerce sobre as crianças em sala de aula [...]; procura-se adaptá-los ao meio físico existente".  

 

O ambiente escolar tem um alto grau de influência sobre as atividades dos alunos. Valorizar a 

escola enquanto ambiente construído e inclusivo é propiciar salas de aula adequadas ao 

processo ensino-aprendizagem e, em particular, no que diz respeito à iluminação, gerando um 

rendimento positivo e favorecendo, assim, o processo educacional.  
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4  ILUMINAÇÃO 

 

4.1  A iluminação 

 

A iluminação, além de fator determinante de conforto, orientação e execução da tarefa em um 

ambiente, é responsável por parte da percepção do ambiente
8
 de forma subjetiva.  

 

Conforme Batiz et al (2008), a percepção apresenta um papel importante na vida diária do ser 

humano, pois é por meio dela que o indivíduo atribui significados às coisas, ações e feitos. 

Rodriguez e Delgado (1998) descrevem o processo de percepção como sendo a atribuição de 

significado a estímulos internos (fome e sede) e externos (frio e calor). Somente os estímulos 

aos quais os indivíduos prestam atenção são selecionados e fragmentados para posteriormente 

serem remontados mentalmente como um quebra-cabeça. 

 

O julgamento de conforto é um processo cognitivo que envolve muitos dados de entrada 

influenciados por aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e outros (ASHRAE, 2001 apud 

BATIZ ET AL., 2008). Segundo a psicologia, o processo de julgamento do conforto é 

elucidado pelos conceitos de sensação e percepção. 

 

Assim, como configurador do ambiente visual, a luz influi na realização de tarefas, na 

satisfação que o ambiente proporciona às pessoas e no êxito da função para qual o espaço foi 

criado. 

 

Além das barreiras arquitetônicas, as barreiras lumínicas, causadas por excesso, falta ou 

defeito de iluminação nos espaços, afetam todas as pessoas, inclusive as que apresentam  

mobilidade reduzida, os idosos e os deficientes, principalmente os que possuem alguma 

deficiência visual.  

                                              
8
 A percepção do ambiente construído está diretamente relacionada com a percepção das informações adquiridas 

pelo homem através dos receptores do corpo humano e das próprias informações contidas no ambiente. O 

homem está envolto em uma série de estímulos ambientais (ruído, temperatura, movimento do ar, odores, luz e 

sombra, características visuais do ambiente natural e construído e densidade populacional), que são 

transformados em sensação através da própria capacidade receptiva deste homem em ver, ouvir, cheirar e 

sentir. 
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Sendo a iluminação um elemento conformador de espaços, geralmente segue o determinado 

por normas pensadas para a necessidade de pessoas com visão normal ou sem problema de 

mobilidade, e poucas vezes são utilizadas para sinalizar corretamente os obstáculos que 

apresentam os espaços (FRESTEIRO, 2010).  

 

Loturco (2004) assegura que, para os deficientes físicos com visão normal, os efeitos da 

iluminação se tratam da visualização de obstáculos e da sensação visual. Para os deficientes 

visuais, a luz tem outra função: 70% das pessoas que apresentam deficiência visual têm 

percepção de luz e sombras. Ou seja, têm visão funcional para locomoção e, portanto, sofrem 

interferência da luminosidade. 

 

A iluminação de um espaço complementada com outros elementos como as cores, texturas e 

combinações, serve para sinalizar, indicar e orientar o deslocamento das pessoas permitindo 

que exerçam suas atividades com um melhor rendimento  e conforto. 

 

Segundo Fresteiro (2002, p.10):  

 

“[...] Os ambientes, cujo planejamento contempla sua percepção por pessoas 

portadoras de deficiência, devem priorizar aspectos que encontram-se latentes na 

arquitetura, mas que passam despercebidos ou não são valorizados pelas outras 

pessoas. Estes aspectos como a cor, a textura ou a iluminação são imprescindíveis 

para as pessoas com baixa visão, mas muitas vezes não são valorizados num 

desenho tradicional [...]” 

 

As normas e recomendações relacionadas à acessibilidade não contemplam informes sobre as 

barreiras lumínicas, como a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos – e as normatizações sobre a iluminação como NBR 5413 - 

Iluminância de interiores – não tratam os variáveis usuários integrantes dos espaços descritos 

nas mesmas. Geralmente, as recomendações são favorecidas às pessoas de visão normal, 

esquecendo dos demais e poucas vezes indicam como sinalizar elementos dos ambientes que 

constituem em obstáculos.  

 

De acordo com Krause (2002), dentre os fatores que levam a um sistema de iluminação 

ineficiente, além de seus níveis fora dos normatizados, destacam-se: o não aproveitamento de 
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iluminação natural, o uso de equipamentos com baixa eficiência luminosa, hábitos 

inadequados e ausência de manutenção.  

 

Com relação à luz natural, por ser muito variável, apresenta alguns inconvenientes, uma vez 

que muda seu conteúdo espectral em função das condições meteorológicas e dos diferentes 

momentos do dia e do ano. Assim, em dias muito claros, o interior dos edifícios pode 

apresentar problemas de ofuscamento e sombras, e ocasiona constantes adaptações oculares, 

principalmente nas pessoas com deficiência visual, quando entram ou saem dos mesmos 

(FRESTEIRO, 2002).  

 

Contudo, apesar das oscilações, deve-se considerar também o aproveitamento adequado da 

luz natural, suplementando-a com a luz artificial sempre que for necessário.  

 

Além disso, a luz influi no ciclo circadiano das pessoas. Tada (2011) afirma que o uso de 

iluminação adequada, levando em conta a intensidade, a duração e o momento de exposição, 

pode ajudar o usuário a regularizar, atrasar ou adiantar o ciclo circadiano, melhorando o seu 

desempenho. 

 

 Verdussen (1978) afirma que, através de experiências, ao elevar o nível de iluminação de um 

determinado ambiente de 90 para 500 luxes, ocorre um aumento médio de 15,9% na memória, 

de 9,4% no raciocínio lógico e de 5% na eficiência e rapidez para a realização de cálculos 

matemáticos.  

 

 

4.2  O órgão da visão 

 

4.2.1 Processo de sensibilização da visão com a incidência da luz – o 

conforto lumínico e suas consequências 

 

A visão é um dos orgãos do sentido que possibilita mais informações através da percepção. 

Segundo Fresteiro (2002), a visão deve proporcionar os estímulos necessários para ajudá-la a 

perceber, identificar, interpretar e utilizar informações visuais com eficiência para uma 

mobilidade segura. Um dos estímulos mais importantes para isso se dá por meio da 
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iluminação, visto que suas possibilidades podem indicar percursos, barreiras, informação e 

zonas de perigo. 

 

O olho, ou bulbo do olho, é composto por três membranas que atuam como revestimento, 

além de três elementos transparentes localizados em seu interior (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 - O olho humano 

 

                              Fonte: PIACEVITCH, 2008. 

 

Segundo Pacievitch (2008), o olho é revestido por três membranas: a esclera, o corioide e a 

retina.  

 

A esclera é o branco dos olhos, a camada mais resistente. Na parte anterior do olho, no lugar 

da esclera, localiza-se a córnea, uma membrana transparente. A corioide é a membrana 

intermediária, onde ficam os vasos sanguíneos. Na parte anterior do olho, no lugar da 

corioide, encontra-se a íris, a parte colorida do olho. No centro da íris, está a pupila, que pode 

aumentar ou diminuir de tamanho, com a finalidade de regular a quantidade de luz que entra 

no olho. A pupila demora segundos ou até minutos para se ajustar a mudanças bruscas de 

iluminação. É na retina que são encontradas as células que recebem os estímulos visuais e os 

transformam em impulsos nervosos, sendo esta a camada mais interna do bulbo do olho. As 

células receptoras podem ser de dois tipos: os cones (células que percebem as cores) e os 

bastonetes (células que percebem o branco, o preto e o cinza). O nervo ótico é ligado à retina, 

de onde capta e transmite os impulsos nervosos até o cérebro. 

 

http://www.infoescola.com/visao/cornea/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/visao/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/cerebro/
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Os três elementos transparentes localizados dentro do olho são: humor aquoso – líquido que 

preenche o espaço entre o cristalino e a córnea ; cristalino – localizado atrás da íris, sendo 

uma membrana elástica que muda de espessura conforme a distância em que se encontra o 

objeto focalizado; e o humor vítreo – substância gelatinosa que preenche o espaço entre a 

parte detrás do cristalino e a retina. 

 

A luz que chega ao olho atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila e chega ao cristalino, 

que direciona os raios de luz até a retina, onde se forma uma imagem invertida do objeto 

focalizado. Entram em ação as células receptoras, ou seja, os cones e os bastonetes, que 

enviam impulsos nervosos ao nervo óptico, que por sua vez os envia ao cérebro. A imagem 

que chega ao cérebro é então interpretada de modo que a imagem, antes invertida, seja vista 

na posição correta. 

 

Confome Vicentin (2011), a luminosidade natural ou artificial chega aos olhos como uma 

onda visível, captada pelo complexo sistema da visão. Os raios atravessam a córnea e vão 

para a retina, formando uma imagem invertida da cena. Células especializadas enviam essa 

informação visual ao cérebro por meio do sistema nervoso. Já na mente, ocorre a correção do 

quadro, o que faz com que a imagem seja vista da forma original. Embora boa parte do 

trabalho fique com o cérebro, o olho antes disso cumpre uma série de tarefas. Mais ou menos 

como uma câmera fotográfica, o músculo ocular precisa regular o foco e a entrada de luz. É 

justamente nesse ponto que pesam as condições de iluminação dos ambientes. 

A partir dos 60 anos de idade, o olho humano começa a apresentar diferenças importantes que 

crescem de forma exponencial. Segundo Baracuhy (2009), as principais mudanças são as 

seguintes: 

- A visão fica mais turva. Com 80 anos, a capacidade de captar as informações e transmiti-las 

cai em 75% comparado com a visão que temos aos 25 anos. A pupila fica menor e a distância 

focal aumenta; 

- No olho do idoso, o cristalino fica mais denso e absorve mais os azuis e, assim, ele passa a 

enxergar mais amarelo;  

- Aumenta a sensibilidade a ofuscamento (ele fica menos tolerante a brilhos). 

http://www.infoescola.com/visao/cristalino/
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Segundo Costa (2005), antes dos 60 anos, há uma necessidade imperiosa do uso de óculos que 

visam corrigir a acuidade visual. Posteriormente, os líquidos ou humores aquoso e vítreo, 

presentes no interior do globo ocular, bem como o cristalino e a córnea, começam a alterar os 

índices de refração e a sua coloração. Como consequência, o idoso de 70 anos é, por assim 

dizer, uma pessoa que enxerga de forma amarelada, resultando na necessidade de mais luz 

para ver semelhante ao jovem (Figura 2.4). 

 

É de extrema importância verificar que estas alterações na longevidade devem se traduzir em 

projetos específicos de iluminação que atendam a essas necessidades. 

 

Figura 2.4 - Relação entre a idade e a necessidade de iluminação.  

 

                                     Fonte: COSTA, 2005. 

 

A partir das informações acima, percebe-se que mudanças notáveis são observadas nos olhos 

conforme a idade. Para Ribeiro (2006), mudanças ocorrerão ou por envelhecimento natural do 

sistema visual ou por doenças que podem acometer a visão do idoso. A primeira mudança que 

geralmente ocorre no sistema visual por envelhecimento natural é a presbiopia (ou vista 

cansada), um fenômeno inevitável que se caracteriza pela diminuição da capacidade do olho 

em focalizar de perto.  

 

Com o avanço da idade, o cristalino perde elasticidade e seu poder de acomodação torna-se 

reduzido. Além disso, o músculo ciliar perde a capacidade de se contrair para movimentar as 

cartilagens do cristalino. Os sintomas iniciais são cansaço e cefaléia, e as pessoas procuram 

afastar os objetos para enxergar melhor. A compensação é feita através do uso de lentes 

bifocais para enxergar de perto. Por volta dos 65 anos de idade, a variação na acomodação é 
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quase impossível, sendo necessária a utilização de lentes multifocais. Estas não só corrigem 

apenas a visão de perto e a de longe, mas também toda a área intermediária (RIBEIRO, 2006). 

 

Para uma iluminação adequada, dois condicionantes devem ser atendidos: a quantidade de luz 

e a qualidade de luz. A quantidade de luz é definida através da iluminância – quantidade de 

luz que incide sobre uma superfície. A luz pode vir do sol, luminárias, ou qualquer outra 

fonte. Sua unidade de medida é o lux (KROEMER e GRANDJEAN, 2005).  

 

A qualidade de luz é definida por luminância, temperatura e índice de reprodução de cor. A 

unidade de medida é “candela por metro quadrado”. A luz que é vista nas superfícies das 

paredes, móveis e outros objetos depende da propriedade de absorção, ou ao contrário, da 

reflexão da superfície (KROEMER e GRANDJEAN, 2005). 

 

Temperatura de cor, conforme Vianna e Gonçalves (2001), é o termo usado para descrever a 

aparência de cor de uma fonte de luz comparada à cor emitida pelo campo negro radiador 

(corpo que teoricamente irradia toda a energia que recebe). Um corpo negro muda de cor ao 

mudar de temperatura. Existe, portanto, uma relação entre temperatura e cor de luz emitida, 

expressa pela “temperatura de cor” em graus Kelvin. 

 

Ainda segundo Vianna e Gonçalves (2001), um objeto ou uma superfície expostos a 

diferentes fontes de luminosidade são percebidos visualmente em diferentes tonalidades. Essa 

variação está relacionada com as capacidades das lâmpadas de reproduzirem diferentemente 

as cores dos objetos. Desse fenômeno, assume-se que sem luz, não há cor. À capacidade da 

luz inciente em reproduzir cores, adota-se o conceito de reprodução de cor e uma escala 

qualitativa de 0 a 100, ou índice de reprodução de cor (IRC).  

 

A sensibilidade do olho varia de acordo com a intensidade luminosa e com os estímulos de 

cor. Ambos estão diretamente relacionados ao comprimento da onda da radiação. Diferentes 

comprimentos de ondas produzem sensações distintas de luminosidade. Para cada cor do 

espectro visível, o olho humano tem uma sensibilidade distinta. 

 

Conforme Ribeiro (2006), os cones são os responsáveis pela sensibilidade do olho humano 

em altos níveis de iluminância, ou seja, são os fotoreceptores responsáveis pela visão diurna e 
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pela visão das cores. Os cones concentram-se na parte central da retina. Esta sensibilidade do 

olho humano é chamada de visão fotópica. 

 

Os bastonetes são os fotoreceptores responsáveis pela visão sob condições de baixa 

iluminância, pela visão noturna e pela visão periférica. Eles requerem pouca luz para trabalhar 

e, por isso, não conseguem distinguir cores. Os bastonetes concentram-se na periferia da 

retina. Esta sensibilidade do olho humano é chamada de visão escotópica. 

 

O sistema visual humano, com sua complexidade, é capaz de se ajustar para melhorar seu 

desempenho. Sendo assim, é importante conhecer quatro funções referentes a ele. A primeira 

é que o olho humano tem a capacidade de adaptação, ou seja, é um processo no qual o estado 

do sistema visual é alterado quando exposto a estímulos com luminosidade e distribuição 

espectral variável. Isso ocorre quando há mudança de um ambiente para outro com grandes 

diferenças de luminosidade entre eles. 

 

Ainda de acordo com a autora, este processo ocorre com o fechamento ou abertura da pupila. 

Se a iluminação é pouca, a pupila se dilata para captar maior quantidade de luz. Se a 

iluminação é muito intensa, a pupila se contrai, reduzindo assim a luz que chega ao cristalino. 

Quando é passado da visão fotópica para a escotópica (de um ambiente iluminado para outro 

mais escuro), o olho necessita de aproximadamente 30 segundos para sofrer a adaptação, 

enquanto que, na situação inversa, o tempo de adaptação é de apenas alguns segundos 

(NEGRÃO, 2005 apud RIBEIRO, 2006). 

 

A segunda função importante do olho humano é a acomodação (Figura 3.4). Neste processo, o 

olho tem a capacidade de se ajustar a diferentes distâncias entre objetos, de forma a gerar 

imagens nítidas na retina, independente da diferença de luminosidade existente entre os 

objetos. 
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Figura 3.4 - Anatomia do olho humano e processo de acomodação ao longo da vida. 

 

             Fonte: RIBEIRO, 2006. 

A terceira função é a acuidade visual, que consiste na capacidade de distinguir detalhes finos 

nos objetos visualizados, com maior ou menor facilidade e rapidez. A acuidade visual 

depende de uma adequada iluminação e diminui em função da idade, tempo de exposição da 

visão ao objeto e iluminância do fundo. 

 

A quarta função é a persistência visual ou memória da retina, que consiste na capacidade do 

olho humano em manter por algum tempo a imagem na retina. A persistência visual está 

relacionada ao tempo de exposição do objeto e à sua luminosidade, ou seja, quanto mais 

iluminado estiver o objeto e quanto maior for o tempo de exposição, maior será o tempo de 

fixação na retina (NEGRÃO, 2005 apud RIBEIRO, 2006). 

 

Todos esses processos demonstram os impactos sofridos pelo olho humano, proporcionados 

pela iluminação. Essas variações de possibilidade levam a concluir que quanto melhor o 

ambiente e suas transições ou acessos iluminados, menores dificuldades o olho sofrerá. E o 

conforto visual é o resultado desta qualidade da iluminação.  

 

 

4.2.2 Consequências da má iluminação para o órgão da visão 
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A compreensão dos elementos arquitetônicos em um espaço deriva de grandes proporções, 

dos estímulos visuais recebidos. De acordo com Bernardi (2007), a captação constante de 

imagens configura a base da linguagem e a percepção visual. 

  

Através da iluminação, confere-se a percepção da forma, cor, luz e sombra de objetos - 

elementos de composição artística utilizados na arquitetura. É por meio da visão binocular, 

que o homem consegue visualizar o espaço tridimensional e, apesar de possuir cinco sentidos 

(visão, audição, olfato, paladar e tato), são os estímulos visuais que exercem grande influência 

na percepção do espaço, ocupando cerca de 87% das atividades entre as cinco percepções 

sensoriais, o que faz do homem um ser predominantemente visual. 

 

O olho, um dos receptores desta energia, possui algumas propriedades importantes para a 

percepção espacial: seletividade, sensibilidade, acomodação, acuidade e adaptação. Segundo 

Vianna e Gonçalves (2001 apud BERNARDI, 2007), as propriedades de seletividade e 

sensibilidade estão relacionadas com a percepção das cores conforme as radiações emitidas 

pela atmosfera. A acomodação está relacionada à capacidade que o olho tem de ajustar-se às 

diferentes distâncias dos objetos e, assim, obter uma imagem nítida na retina. Esta capacidade 

é influenciada pelos níveis de iluminação do ambiente. 

 

Ainda segundo os autores, a acuidade visual é a capacidade que o olho tem de reconhecer com 

nitidez e precisão os objetos, identificando os detalhes. Está relacionada com os contrastes 

existentes entre o objeto e seu entorno e outros fatores como distância, tamanho do objeto, 

tempo de visualização, nível de iluminação e composição espectral da luz. A adaptação é 

considerada a característica predominante do olho humano e está relacionada com os ajustes 

automáticos realizados de acordo com as diferentes luminâncias dos objetos e do ambiente. 

 

No universo da percepção visual, de acordo com Kandel et al. (1997 apud BERNARDI, 

2007), um importante valor é atribuído à percepção das cores, pois, além agregar 

características estéticas ao objeto, a cor auxilia na observação e detecção deste objeto em um 

ambiente ou plano de trabalho. Este fator é importante para distinguir o desenho da figura de 

seu fundo, ou dos limites do objeto em relação à sua paisagem. 

 

O campo visual também interfere na percepção do ambiente. O campo de visão humana 

compreende o limite de 130º no sentido vertical e 180º no sentido horizontal e pode ser 
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dividido em campo visual central e periférico. O campo visual central é mais importante para 

a percepção de detalhes e cores, enquanto o campo periférico é indispensável para a 

localização de objetos, orientação e locomoção. A ocorrência de determinadas patologias 

pode comprometer o campo visual na região central ou periférica e, consequentemente, 

influenciar no funcionamento visual (Quadro 1.4).  

 

Quadro 1.4 – Campo Visual 

PATOLOGIA CAMPO VISUAL FUNCIONAMENTO VISUAL 

Catarata; 

Retinopatia diabética 

Sem defeito do campo Visão borrada, embaraçada; 

Deslumbramento; 

Falta de contraste; 

Impressos e cores apagadas. 

Degeneração 

macular ou 

Corlorenite 

congênita por 

toxoplasmose 

Perda do campo 

central 

Baixa acuidade visual para longe; 

Dificuldade para detalhes; 

Impressos distorcidos; 

Alteração na visão de cores; 

Maior iluminação requerida. 

Glaucoma; 

Retinoso pigmentar; 

Doença neurológica 

Perda do campo 

periférico 

Dificuldade para orientação e mobilidade; 

Baixa visão noturna; 

Adaptação lenta à luz e ao escuro; 

Dificuldade para leitura. 

Fonte: CARVALHO, 2002. 

 

Portanto, o conforto visual está relacionado ao conjunto de condições ambientais adequadas, 

num determinado espaço, no qual o ser humano pode desenvolver suas tarefas visuais com o 

máximo de acuidade e precisão visual, menor esforço, menor riscos de prejuízos à vista e com 

riscos reduzidos de acidentes (LAMBERTS, 1997).  

 

Conforme Bonates et al. (2004), a iluminação ineficiente pode causar acidentes e erros de 

trabalho, fadiga, cefaleia e irritabilidade ocular, resultando na diminuição da atividade 

produtiva. 

 

 A instalação inadequada de uma lâmpada em um determinado ambiente, por exemplo, pode 

provocar cansaço ocular, irritação e dores de cabeça. A permanência em um local mal 
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iluminado normalmente gera desconforto devido ao esforço do olho por fazer com que a 

pupila fique mais fechada.  

 

Em um ambiente com má ilumunação, a necessidade de movimentar-se, fixar e focalizar os 

olhos por repetidas vezes faz com que os pequenos músculos ligados ao globo ocular se 

esgotem, possibilitando a ocorrência de fadiga visual.  

 

De acordo com Lula e Silva (2002), a fadiga visual provoca tensão e desconforto. Os olhos 

ficam avermelhados, começam a lacrimejar e a frequencia de piscar vai aumentando. Em grau 

mais avançado, a fadiga visual ocasiona dores de cabeça, náuseas, depressão e irritabilidade 

emocional. Para evitar a fadiga visual, deve haver um planejamento cuidadoso da iluminação, 

assegurando a focalização do objeto a partir de uma postura confortável. 

 

Couto (1995) reafirma a relação entre fadiga visual e má iluminação, apontando para as 

seguintes causas: 

 

- trabalho com empenho visual feito em situação de baixa iluminação; 

 

- existência de alta iluminação no ambiente; 

 

- existência de tremores ou não na iluminação, principalmente ligada à iluminação 

fluorescente. Vale lembrar que as lâmpadas fluorescentes funcionam oscilando 60 

vezes por segundo, o que é imperceptível ao olho humano, mas que provoca fadiga 

quando esta é a única forma de iluminação de determinado ambiente; 

 

- existência de reflexos no campo visual do usuário. 

 

Ou seja, os olhos sofrem menos fadiga quando não necessitam realizar constantes adaptações 

a diferentes níveis de iluminação, o que se deve atender no momento em que a luz é 

distribuída projetuamente nos espaços.  

 

No caso de um sistema de iluminação natural, deve-se considerar os ofuscamentos e as 

sombras provenintes do sol, uma vez que estas variações ocasionam constantes adaptações 

oculares. 
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Determinados ambientes como a sala de aula, ambiente de estudo desta pesquisa, requerem 

uma iluminação adequada para que os usuários executem suas tarefas de maneira satisfatória.  

Mariño (1994) afirma que ocorre grande esforço ocular durante a realização dessas tarefas, 

uma vez que o órgão da visão busca adaptar-se ao iluminamento do ambiente através da 

contração e dilatação da íris.  

 

 Segundo Iida (2005), o nível de iluminamento interfere diretamente no mecanismo 

fisiológico da visão e na musculatura que comanda os movimentos dos olhos. 

 

Assim, percebe-se o quão complexo é o sistema visual humano e sua capacidade de 

adaptação. Deve-se propiciar a iluminação em um espaço a partir de um método específico e 

direcionado.  

 

 

4.3  Recomendações para uma iluminação eficiente 

 

4.3.1  Recomendações para uma iluminação eficiente voltada ao 

desenvolvimento das atividades intelectuais - Sala de aula: em busca da 

iluminação 

 

Uma iluminação adequada contribui para a criação de algumas sensações como segurança, 

bem-estar, comodidade e conforto. Estas sensações provocadas facilitam a interação dos 

indivíduos com o meio, proporcionando, consequentemente, produtividade.   

 

Segundo Loturco (2004), o conjunto das características intrínsecas à luz é que determina a 

acessibilidade. O incremento de visão proporcionado por um nível mais alto de iluminação 

pode ser insignificante ou até mesmo dispensável em vista do conforto obtido com uma luz 

mais amena. Para pessoas com baixa visão, é melhor ver menos e estar mais confortável.  

Os elementos de controle de luz das luminárias, nesse caso, são fundamentais, uma vez que  

se pode controlar aumentando ou diminuindo a quantidade de luz, garantindo, assim, o 

conforto desejado de acordo com a necessidade. 
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Segundo Brondani et al. (2007), para o controle de direção e quantidade de luz emitida, os 

graus de reflexão devem ser considerados os mais eficientes possíveis, localizados, 

principalmente, em superfícies espelhadas polidas. A maleabilidade do material utilizado 

permite formas que vão ao encontro da proposta indicada pelo projetista, na tentativa de se 

obter  maior intensidade de luz possível.  

 

Ainda conforme os autores citados acima, outro elemento a ser controlado na luminária é o 

seu ofuscamento direto. Esse desconforto deve ser amenizado com o uso de aletas e/ou 

tratamento adequado dos materiais superficiais. Historicamente sabe-se que, no início, as 

luminárias mais elaboradas eram produzidas com “lágrimas” de cristal, o que proporcionava  

dispersão da luz emitida pelas fontes e formação de sombras diversas nos objetos, diminuindo 

a “dureza” da iluminação direta. Atualmente, na Europa, os efeitos do ofuscamento atendem a 

uma formulação que vai desde o imperceptível até o ofuscamento intolerável, passando pelo 

satisfatório, admissível e perturbador. O uso de anteparos e superfícies refletoras minimiza e 

suaviza o efeito de observar a lâmpada (BRONDANI ET AL., 2007). 

 

Para esta pesquisa, tendo a sala de aula o ambiente a ser estudado, conforme a Norma 

Brasileira NBR 5413 – Iluminância de Interiores, de abril de 1992,  são estabelecidos valores 

entre 200 e 500 lux. Já os quadros-negros devem ser iluminados de 300 a 750 lux, conforme 

Magalhães (1995).  

 

Para Miguel et al. (2006), as condições de iluminação são usualmente especificadas em 

termos da iluminância num dado plano de trabalho horizontal (tomada a uma altura entre 0,75 

e 0,90m) e, em algumas situações, num plano vertical ou inclinado.  

 

Com base nessas informações, Tavares (2000) sugere que se considere a sala de aula como 

um ambiente de trabalho do professor e do aluno e, ainda, o fato de que passam a maior parte 

do tempo nesse ambiente. Sendo assim, há necessidade de oferecer-lhes um espaço com  

condições apropriadas ao exercício da vida laboral de produção e reprodução de 

conhecimentos. 

 Veitch e Newsham (1996) e Gibson (2010) afirmam que o desempenho escolar é afetado pela 

inadequação do iluminamento das salas de aula. Reida et al. (2010) estimam que 80% do 

aprendizado ocorre pela visão e que, quando o iluminamento não é adequado, provoca fadiga 
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visual, pela necessidade de contração dos olhos repetidamente e, por consequência, a queda 

do rendimento dos alunos.  

 

Couto (1995) cita algumas recomendações sobre ergonomia para iluminação de ambientes 

destinados à realização de trabalhos intelectuais, dentre elas: 

 

- Adequar o nível de iluminância – as pessoas  necessitam de maior iluminância para exercer  

suas tarefas, principalmente as que exigem esforço intelectual. 

 

- Evitar reflexos e ofuscamentos – dar preferência a luzes fluorescentes para os locais onde 

atividades intelectuais são exercidas, visto que seu brilho é bem menor. Nenhuma fonte de luz 

deve estar dentro de um ângulo de 30º da mirada normal do usuário; 

 

 - Para o portador de baixa visão, a iluminação do espaço deve atender às suas necessidades,  

respeitando, segundo Martín e Bueno (2003), alguns aspectos: 

 

- A luz deve entrar no objeto por trás ou do lado da cabeça; 

 

- A maior iluminação deve estar sempre sobre o material; 

 

- Devem ser evitados os ofuscamentos porque reduzem o contraste e causam cansaço, sendo 

conveniente o uso de dispositivos capazes de controlar a iluminação;  

 

- As iluminâncias devem ser suficientes e bem distribuídas para o tipo de tarefa visual a ser 

desempenhada; 

 

- O uso de contraste adequado melhora a função visual. 

 

Não é necessário que a iluminação tenha um nível bastante alto para que sejam vistos os 

detalhes, mas que, para tarefas de deslocamento, é melhor ver menos e estar mais confortável. 

Algumas pessoas, inclusive com as características visuais próprias de cada patologia, distintas 

entre si, preferem uma determinada iluminância (a mais baixa) em função do conforto, 

desprezando o incremento de visão que o nível mais alto lhes proporciona. 
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Para Fresteiro (2002), a iluminação mais “quente” –  tonalidade de cor mais amarelada que a 

lâmpada proporciona ao ambiente – é a preferida pelas pessoas com baixa visão. 

 

 Além da sensibilidade, a visão é responsável por 80% de nossas percepções. Através da 

visão, os estímulos do ambiente são levados ao nosso sistema nervoso central. Se não forem 

obtidos registros fidedignos das imagens que são observadas, ou seja, se o ambiente não 

estiver devidamente iluminado, as informação levadas ao cérebro chegarão deturpadas e, 

consequentemente, as ações serão reflexos destas imagens (ARCHDEACON, 1988). 

 

Em 2010, o Ministério das Minas e Energia publicou duas portarias – a Portaria Interministral 

nº 1007 e a Portaria Interministral nº 1008 – que determinaram a substituição gradual de todas 

as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Segundo Vicentin (2011), justificou-se que elas 

não faziam mal à saúde, eram mais econômicas e mais duráveis. Sendo assim, espera-se que 

elas sejam dominantes no país até junho de 2016, quando terminará o prazo para as trocas. A 

mesma exigência já foi adotada em diversos lugares, tais como a Índia e a União Europeia. 

 

Para que um projeto de iluminação torne-se universal, permitindo que todos os usuários 

usufruam dos espaços assim iluminados, ao contrário dito por Fresteiro (2010), não é o bom 

senso. Para a inserção de uma iluminação universal em sala de aula, é necessário que haja 

parâmetros de projeto. Ao seguir uma metodologia projetual voltada especificamente para 

estabelecer uma iluminação em sala de aula que seja favorável a todos, o profissional está 

promovendo a satisfação e a inclusão de quaisquer usuários no exercício de suas atividades, 

integrando-os em um único espaço.  

 

 Conforme a definição oficial adotada pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), 

a ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os 

seres humanos e outros elementos do sistema, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos de projeto que visam ao bem-estar humano e o desempenho global do sistema 

(MORAES e MONTALVÃO, 2009). Sendo assim, a elaboração de recomendações lumínicas 

universais em sala de aula encontra-se neste campo de atuação. 

 



 

 

46 

5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

5.1  Problema 

 

A questão problema para esta pesquisa é: a criação de parâmetros a partir do design universal 

pode garantir uma iluminação universal em salas de aula? 

 

Uma sala de aula inadequada ao ensino e aprendizado resulta em  má aprendizagem por parte 

dos alunos e mau ensino por parte dos professores. A ergonomia busca, através da aplicação 

de metodologias de levantamento de dados, juntamente com o conceito de design universal e 

de seus princípios, minimizar, no caso dos professores e alunos em sala, os danos que têm 

ocorrido, com a criação de parâmetros lumínicos universais. 

 

Solucionar os problemas acima citados trará benefícios a todos os usuários, principalmente 

em ambientes como as salas de aula, que requerem esforço visual, uma vez que a iluminação 

aplicada de modo eficiente pode possibilitar o aumento da memória e do raciocínio lógico,  

inclusive na realização de cálculos matemáticos com mais eficiência e rapidez 

(VERDUSSEN, 1978). 

 

Dados comprovam que, para uma iluminação adequada, a quantidade e a qualidade da luz são 

de extrema importância. Bonates et al (2004) afirmam que uma iluminação ineficiente pode 

causar fadiga, cefaleia e irritabilidade ocular, que traduzirão em queda de produção da 

atividade. 

 

As diferentes características do usuário, como o avanço da idade, as deficiências, a fase 

infantil e até mesmo as variações que podem ocorrer durante qualquer momento da vida, 

também necessitam de atenção quando o assunto é iluminação. 

 

É importante que os profissionais verifiquem estas variações do usuário, devendo traduzir em 

um projeto de iluminação de forma universal.  

 

Outros dois problemas encontrados são relativos às normas vigentes da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). A NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
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espaços e equipamentos urbanos – não contempla qualquer recomendação sobre as barreiras 

lumínicas. A iluminação e a forma como esta é utilizada também pode ser definida dentro do 

conceito de acessibilidade.  

 

O outro problema está relacionado à NBR 5413 - Iluminação de Interiores – em que as 

variáveis dos usuários não são tratadas. Ambientes como cinema, escolas, fábricas e outros 

são descritos e possuem sua respectiva quantidade de iluminação (lux), porém não há 

qualquer relação da mesma com as variações dos que usufruem estes espaços. 

 

Portanto, salas de aula com iluminação mal projetada podem causar desconforto e 

incapacidade para a realização das atividades intelectuais se não houver parâmetros de 

iluminação universal a serem seguidos.  

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Geral 

 

Promover maior interação HOMEM x TAREFA x MÁQUINA em sala de aula, elaborando 

parâmetros para uma iluminação adequada e universal.  

 

5.2.2 Específicos 

 

 Levantar referencial teórico relativo ao tema proposto, principalmente nas áreas de 

conhecimento da ergonomia, design universal e iluminação;   

 

 Investigar a iluminação e as codições de seis salas de aula de escolas soteropolitanas;  

 

 Buscar mudanças na iluminação em sala de aula visando tornar-se eficiente e 

universal;  

 

 Aferir os índices de iluminação em sala de aula e suas adequações ao grau de conforto 

lumínico recomendado; 
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 Relacionar as recomendações ergonômicas e os princípios do design universal com os 

índices de iluminação citados acima. 

 

 

5.3 Justificativa 

 

A aplicação dos princípios do design universal na criação de parâmetros para que a 

iluminação seja classificada como universal, colaborando para a projetação de espaços, dá à 

sociedade o real significado do livre acesso. No caso desta pesquisa, o espaço a ser aplicado 

será a sala de aula. Porém, deseja-se que estes parâmetros se estendam a quaisquer ambientes 

com características similares. 

 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2010, 45,6 milhões de brasileiros possuem algum 

tipo de deficiência – visual, auditiva, motora ou mental – o que corresponde a 

aproximadamente 24% da população do país. A Região Nordeste destacou-se por registrar o 

maior nível de deficiência, sendo a visual a mais comum. Nas escolas, o número de 

deficientes vem crescendo no Brasil. Em 2008, dos 696 mil alunos com alguma deficiência, 

53% estudavam com os demais adolescentes e crianças. Entretanto, apesar da alta inclusão 

destes alunos, segundo dados do Censo Escolar de 2010, apenas 20% das escolas públicas de 

educação brasileira básica atendiam aos critérios de acessibilidade a estudantes com 

deficiência (GUIMARÃES, 2011). 

 

 Não só em escolas, este levantamento reflete-se em numerosos ambientes, como todos os 

espaços e construções internas e externas públicas ou privadas do cenário brasileiro.  

 

Conforme Mariño (1994), fatores físico-ambientais como a iluminação podem contribuir de 

forma significativa para o fracasso escolar se não estiverem adequados aos fatores humanos.  

 

Assim como a falta, o excesso de iluminação pode causar danos irreversíveis. A atividade em 

sala de aula necessita de grande esforço visual, tornando-se de extrema importância que a 

iluminação seja adequada ao ambiente. Para adaptar-se ao iluminamento dos espaços, o órgão 

da visão necessita contrair e dilatar a íris.  Conforme Iida (2005), o nível de iluminamento 
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interfere diretamente no mecanismo fisiológico da visão e na musculatura que comanda o 

movimento dos olhos.  

 

Os autores Veitch e Newsham (1996) e Gibson (2010) apontam que o desempenho escolar é 

afetado pela inadequação do iluminamento das salas de aula. Reida et al. (2010) estimam que 

80% do aprendizado ocorre pelos olhos e que, quando o iluminamento não é adequado, 

provoca fadiga visual, pela necessidade de contração dos olhos repetidamente e, por 

consequência, a queda do rendimento dos alunos.  

 

Sendo assim, recomendações para uma iluminação universal trará mecanismos projetuais 

palpáveis aos profissionais, resultando em uma sala de aula de boa qualidade lumínica que 

agregue a diversidade humana.  

 

 

5.4 Tipo de Pesquisa 

 

O tipo de pesquisa aplicado a esta dissertação foi a descritiva. Segundo Moraes e Mont’Alvão 

(2009), descrever é narrar o que acontece. Sendo assim, a pesquisa descritiva está interessada 

em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.  

 

Esta pesquisa tem como premissa buscar dados para subsidiar a solução dos problemas já 

citados por meio de observação, análise e descrições objetivas através da aplicação de 

questionários.Uma análise completa destes questionários é feita para que se chegue a uma 

conclusão. A análise foi realizada sem qualquer interferência no ambiente escolhido. 

 

De acordo com Vergara (2000),  a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, como é o caso desta dissertação. Pode, ainda, 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  
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5.5 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a apreciação ergonômica, compreendendo o mapeamento dos 

problemas característicos do design universal e lumínicos em sala de aula e a observação das 

atividades dos alunos e professores em duas salas de ensino fundamental, duas de ensino 

médio, uma de ensino técnico e uma de ensino superior, selecionadas aleatoriamente entre 

escolas públicas e particulares localizadas na cidade de Salvador, através da abordagem 

sistêmica do sistema homem-tarefa-máquina.  

 

A investigação foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de campo. Parte da pesquisa 

de campo foi direcionada com base na observação sistemática da tarefa, de modo direto, com 

os alunos e os professores em sala. Durante essa etapa, foram utilizadas, para registro das 

atividades uma câmera fotográfica de marca Canon  e modelo PowerShot A2300 (Figura 1.5).  

As fotografias forneceram dados para análise dos mobiliários e equipamentos e da estrutura 

do ambiente como um todo. Na outra parte da pesquisa de campo, cinco alunos de cada sala 

de aula  responderam a um questionário (APÊNDICE A). O próprio aluno anotou seus dados 

e suas impressões a partir da formulação de perguntas. 

 

Além disso, realizou-se a diagnose ergonômica, o que permitiu o aprofundamento dos 

problemas priorizados, neste caso, a iluminação. Foram feitas análises da tarefa do sistema 

homem-tarefa-máquina, considerando seu ambiente físico, a sala de aula e, também, um 

cadastro de cada sala , com o auxílio de uma trena (Figura 2.5).  

 

                          Figura 1.5 - Máquina Canon                               Figura 2.5 - Trena 

                                                         

           Fonte: A autora, 2013.                                      Fonte: A autora, 2013. 
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Para verificação da iluminância do interior de cada sala, utilizou-se um luxímetro digital 

(Figura 3.5) da marca Icel e modelo LD 510.  

 

Figura 3.5 -  Luxímetro digital 

 

                                              Fonte: A autora, 2013. 

 

As leituras foram aferidas em pontos distintos da sala (Figura 4.5), conforme as orientações 

da NBR 5382 - Verificação de Iluminância de Interiores, sobre um plano horizontal a 80 cm 

do piso (também de acordo com a NBR 5382) - altura do plano de trabalho – com a finalidade 

de encontrar a iluminância média de cada sala. Esta etapa é encerrada com o diagnóstico 

ergonômico, tendo-se como parâmetro a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos - e o diagnóstico lumínico a partir da NBR 5413 - 

Iluminância de Interiores. Por fim, foram elaboradas, a partir das análises realizadas e 

indicações da literatura, as recomendações ergonômicas lumínicas universais.  

 

Figura 4.5 - Definição dos pontos para a aferição da iluminância. 

 

                                                    Fonte: A autora, 2013. 
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5.6 Variáveis 

 

Em função do delineamento da pesquisa, as variáveis foram divididas em três categorias: 

dependentes, independentes e controladas.  

 

a)  Variáveis independentes: 

- Tecnologia empregada na iluminação artificial das salas de aula em escolas públicas e 

privadas da cidade de Salvador; 

- Nível de iluminação fora dos parâmetros recomendados. 

 

b)  Variáveis dependentes: 

- Fadiga visual por dificuldade de discriminação de caracteres (livros/textos), imagens, 

quadros, projeções etc; 

- Fadiga e deterioração do órgão da visão dos estudantes e dos professores ao observar o 

quadro negro; 

- Calor e mal-estar excessivo causados pela iluminação natural; 

- Impossibilidade de leitura e escrita devido às más condições de iluminação. 

 

     c)  Variáveis controladas: 

- Estatura; 

- Idade; 

- Condição física – visão (deficiente); 

- Turno das aulas – matutino, vespertino e noturno; 

- Iluminação natural/artificial;  

- Tempo de permanência em sala por aula. 

 

 A análise da textura das paredes, assim como suas cores, incluindo o teto e o piso não foram 

aprofundados na análise, como também a iluminação natural. Tais questões foram observadas, 

porém buscou-se o aprofundamento analítico relacionado à iluminação artificial, suas normas 

existentes, suas verificações a partir do luxímetro, assim como os demais métodos.  
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

 

6.1 Apreciação ergonômica 

 

Como etapa da Intervenção Ergonomizadora, segundo Moraes e Mont'Alvão (2009), a 

Apreciação Ergonômica trata-se de uma fase exploratória que compreende o mapeamento dos 

problemas ergonômicos. Consiste na sistematização do sistema homem-tarefa-máquina e na 

delimitação dos problemas ergonômicos – posturais, informacionais, acionais, cognitivos, 

comunicacionais, interacionais, deslocacionais, movimentacionais, operacionais, espaciais e 

físico-ambientais. 

 

6.1.1 Sistematização do sistema homem-tarefa-máquina 

 

A tarefa de aprender em sala de aula depende de um sistema organizado que funcione. Para 

que os alunos aprendam, é necessário que haja um entendimento de todas as etapas do 

processo de aprendizado e uma visão global do sistema homem-tarefa-máquina. 

 

Os modelos de sistematização, segundo Moraes e Mont'Alvão (2009), descrevem o 

comportamento do sistema para que exista uma intervenção no mesmo. Foram observados 

alunos em seis salas de aula distintas: duas de ensino fundamental, duas de ensino médio, uma 

de ensino técnico e uma de ensino superior, atuando no sistema aprender, escrever e ler.  

 

Todas as salas descritas acima são igualmente importantes e qualquer uma delas é um 

representativo válido, pois todas as salas dispõem de mobiliário, equipamentos e demais 

necessidades funcionais e estéticas que compõem o ambiente. Sendo assim, foi escolhido por 

critério de sorteio apenas uma sala de aula para a realização da modelagem sistêmica. A sala 

de aula sorteada foi a da Escola Municipal Barbosa Romeo, sala de aula de ensino 

fundamental, do turno vespertino, localizada no bairro de São Cristovão, em Salvador. 
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6.1.1.1 Modelagem sistêmica 

 

Os modelos elaborados na sistematização, segundo Moraes e Mont'Alvão (2009), são 

apresentados na seguinte ordem: caracterização do sistema, posição serial do sistema e 

ordenação hierárquica do sistema. 

Na primeira etapa, faz-se a delimitação do sistema-alvo, o recorte do sistema, que é o sistema 

de aprendizado em sala de aula, sendo a rede de ensino considerada como o ecossistema, a 

Escola de Rede Pública como supra-supra-sistema e a Escola Municipal Barbosa Romeo 

como supra-sistema. O sistema-alvo é a sala de aula e seus subsistemas são: a mesa, a 

iluminação, o quadro e as carteiras. A ilustração do sistema pode ser vista nas Figuras 1.6 e 

2.6 a seguir. 

 

A. Caracterização e posição serial do sistema 

 

O sistema-alvo situa-se numa posição serial e recebe entradas de um sistema que lhe é 

anterior - o sistema alimentador - e, por sua vez, produz saídas para um sistema que lhe é 

posterior - o sistema ulterior. As entradas são processadas pelo processo característico do 

sistema-alvo (Figura 1.6). 
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Figura 1.6 - Caracterização e Posição Serial do Sistema 

 

Fonte: Adaptado de MORAES E MONT'ALVÃO, 2009. 

 

 

 

SISTEMA 

ALVO 
 

Sala de aula 

SAÍDAS 
Alunos com 

conhecimento 

SISTEMA 

ULTERIOR 

  Pátio; 

 Área de   

circulação; 

 Via 

pública. 

 

ENTRADAS 

 

Alunos para 

aprender 

 

SISTEMA 

ALIMENTADOR 
 

 Pátio; 

 Área de circulação 

 Via pública. 

 

META 
 

Facilitar o processo de 

aprendizagem para os 

alunos de forma segura 
e eficiente. 

REQUISITOS 

 
 Mobiliário e espaços 

adequados ao design 

universal; 

 

 Sala de aula iluminada 

universalmente. 

RESULTADOS 

DESPROPOSITADOS 
 Dificuldade de leitura; 

 Alunos inquietos; 

 Baixo aprendizado. 

RESTRIÇÕES 
 

 Custos; 

 Falta de legislação    

adequada; 

 Luminárias/lâmpadas 

ineficazes. 
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B. Ordenação hierárquica do sistema homem-tarefa-máquina 

 

Posiciona o sistema-alvo de acordo com sua continência ou inclusão em outros sistemas 

hierarquicamente superiores. Mais ainda: explicita os sistemas contidos no sistema-alvo. 

Tem-se, portanto, a partir do sistema-alvo, níveis hierárquicos superiores que são o supra-

sistema e o supra-supra-sistema, até o ecossistema e níveis hierárquicos inferiores 

constituídos de subsistemas e sub-subsistemas e sub-sub-subsistemas (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 - Ordenação Hierárquica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina 

Fonte: Adaptado de MORAES E MONT'ALVÃO, 2009. 

 

 

6.2 Problematização do sistema homem-tarefa-máquina 

 

Segundo Vergara (2000), problema é algo não resolvido, algo que se quer buscar uma 

resposta, sendo que é ele que motiva a execução da pesquisa. Um problema não resolvido 

pode estar ligado à determinada lacuna epistemológica ou metodológica, a alguma 

ECOSSISTEMA: Rede de ensino 

SUPRA-SUPRA-SISTEMA: Escola de rede pública  

SUPRA-SISTEMA: Escola Municipal Barbosa Romeo 

SISTEMA-ALVO: Sala de aula 

SUBSISTEMA  1:  
Carteiras 

 

SUBSISTEMA  3:  
Sistema de Iluminação 

 

SUBSISTEMA  2:  
Computador 

 

SUBSISTEMA  4:  
Quadro 

 
SUBSISTEMA  5:  
Estação de trabalho do professor 
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sustentação de uma afirmação aceita, à necessidade de se pôr à prova uma suposição ou, 

simplesmente, a razões práticas, à vontade de explicar situações cotidianas. 

 

Moraes e Mont’Alvão (2009) ressaltam que uma solução bem sucedida para qualquer 

problema só é possível se encontrar a solução certa para o problema certo: é mais frequente 

errar porque se solucionou o problema errado do que errar porque se adotou uma solução 

errada para o problema certo. Para resolver um problema, utilizam-se instrumentos 

provenientes da ciência e da tecnologia, mas a identificação destes problemas tem muito 

pouco a ver com isso: esta identificação depende da filosofia e visão do mundo de cada 

indivíduo. E isso, como observa as autoras, depende dos conceitos e ideias e de como estes 

são utilizados para organizar a percepção do mundo. 

 

Bunge (1975 apud Moraes e Mont’Alvão, 2009) subdivide a colocação do problema em três 

fases: 

 

a) Reconhecimento do problema: corresponde à identificação dos aspectos mais graves e 

flagrantes da situação problemática que, numa primeira observação ou ao primeiro 

contato com a realidade, ‘saltam aos olhos’; 

 

b) Delimitação do problema: compreende a seleção e a classificação de diferentes 

aspectos da situação problemática a partir de uma observação assistemática mais 

acurada, que destaca do todo os diferentes elementos problemáticos relevantes; 

 

c) Formulação do problema: trata de reduzir a situação problemática aos seus aspectos 

significativos e solucionáveis, considerando a competência do profissional envolvido. 

Com os conhecimentos disponíveis e a solicitação do decisor nesta fase, os problemas 

que aparecem na delimitação devem ser aprofundados em termos da explicitação e do 

detalhamento dos aspectos problemáticos, assim como se deve ilustrar e demonstrar os 

aspectos problemáticos e assinalar os itens que impliquem maiores constrangimentos 

para o operador. 
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6.2.1 Reconhecimento do problema 

 

O sistema de aprendizagem em sala de aula é uma atividade que requer grande atenção dos 

alunos, pois muitas vezes há dificuldade de concentração devido a fatores tais como:  externos 

(ruídos dos outros alunos que não estão em sala), internos (ruídos provenientes dos 

equipamentos ou dos próprios alunos), temperatura do ambiente, iluminação em sala e até 

mesmo a própria dificuldade de absorção do conteúdo dado pelo professor.  

 

6.2.2 Delimitação do problema 

 

A tarefa de aprendizado do aluno foi observada de forma assistemática e a sala de aula foi 

fotografada. Os alunos em sala de aula analisados estão expostos a problemas 

interfaciais/posturais e físico-ambientais. De acordo com a análise da tarefa, verificou-se a 

postura dos alunos durante o longo período das aulas (sem apoio para os pés e, muitas vezes, 

alocando a mochila nas carteiras, atrás das costas, prejudicando a coluna), grandes aberturas 

sem nenhuma proteção da radiação solar e constantes ruídos dos outros alunos na parte 

externa da sala.  

 

Dos problemas observados, os de maior frequência durante a observação dos alunos em sala 

foram os interfaciais, espaciais/arquiteturais e físico-ambientais, sendo fatores agravantes da 

saúde e da concentração para o aprendizado dos alunos. 

 

Vários tipos de tarefas exigem movimentos excessivos do corpo exercendo fadiga. 

Permanecer sentado na mesma posição algumas horas por dia pode causar tensões musculares 

e, com o tempo, acabam causando dores. Os problemas mais críticos são em relação aos 

ofuscamentos causados pela iluminação, natural ou artificial, excesso ou ausência de 

iluminação em determinados períodos do dia, calor e falta de acessibilidade. 
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6.2.3 Formulação do problema 

 

Para que os problemas da tarefa de aprendizagem se tornem mais claros, estes serão 

aprofundados em termos de explicitação e do detalhamento problemático, conforme as 

orientações de Moraes e Mont'Alvão (2009). 

 

Os problemas encontrados na realização desta tarefa foram: problemas interfaciais, físico-

ambientais, problemas de acessibilidade e problemas espaciais/arquiteturais de interiores. 

 

6.2.3.1 Categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos do sistema 

homem-tarefa-máquina 

 

Moraes e Mont’Alvão (2009) conceituam o problema das seguintes formas: 

 

Quadro 1.6 – Categorização e Taxionomia dos problemas ergonômicos do SHTM 

Problemas Caracterização 

Interfaciais Posturas prejudiciais resultantes de inadequações do campo de 

visão/tomada de informações, do envoltório acional/alcances, do 

posicionamento de componentes comunicacionais, com prejuízos 

para os sistemas muscular e esquelético. 

Instrumentais  Incongruentes arranjos físicos de painéis de informações e de 

comandos, que acarretam dificuldades de tomada de informações 

e de acionamentos em face de inconsistências de navegação e de 

exploração visual, com prejuízos para a memorização e para a 

aprendizagem. 

Informacionais

  

Deficiências na detecção, discriminação e identificação de 

informações em telas, painéis, mostradores e placas de sinalização 

resultantes da má visibilidade, legibilidade e compreensibilidade 

de signos visuais, com prejuízos para a percepção e para a tomada 

de decisões. 

Acionais Constrangimentos biomecânicos no ataque acional a comandos e 

empunhaduras; ângulos, movimentação e aceleração que agravam 

as lesões por traumas repetitivos - dimensões, conformação e 
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acabamento, que prejudicam a apreensão e acarretam pressões 

localizadas e calos. 

Comunicacionais Falta de dispositivos de comunicação à distância - ruídos na 

transmissão de informações sonoras ou gestuais - má audibilidade 

das mensagens radiofônicas e/ou telefônicas. 

 

Cognitivos Dificuldade de decodificação, aprendizagem e memorização em 

face de inconsistências lógicas e de navegação dos subsistemas 

comunicacionais e dialogais – resultam em perturbações para a 

seleção de informações, para as estratégias cognoscitivas, para a 

resolução de problemas e para a tomada de decisões. 

Interacionais Dificuldades no diálogo computadorizado, provocadas pela 

navegação, pelo encadeamento e pela apresentação de 

informações em telas de programas - problemas de utilidade 

(realização da tarefa) e usabilidade (diálogo) de interfaces 

informatizadas. 

Movimentacionais Excesso de peso, distância do curso da carga, frequência de 

movimentação dos objetos a levantar ou transportar - desrespeito 

aos limites recomendados de movimentação manual de materiais, 

com riscos para os sistemas muscular e esquelético. 

De deslocamento Excesso de caminhamentos e deambulações - grandes distâncias a 

serem percorridas para a realização das atividades da tarefa. 

De acessibilidade Despreocupação com a independência e a autonomia dos usuários 

portadores de deficiência, dos idosos e das crianças, considerando 

locomoção e acessos nas ruas e edificações e nos sistemas de 

transporte - má acessibilidade, espaços inadequados para 

movimentação de cadeiras de rodas e falta de apoios para 

utilização de equipamento. 

   Espaciais /  

 Arquiteturais 

Deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, 

insolação, iluminação, isolamento acústico, térmico e radioativo. 

Falta de otimização luminosa, da cor e da ambiência gráfica do 

paisagismo. 

Físico-ambientais Temperatura, ruído, iluminação, vibração e radiação acima ou 
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abaixo dos níveis recomendados. 

 Químico-      

ambientais 

Partículas, elementos tóxicos e aero-dispersoides em concentração 

no ar acima dos limites permitidos. 

   Naturais  Exposição às intempéries; 

 Exposição excessiva ao sol. 

Acidentários  Falta de dispositivos de proteção das máquinas; 

 Precariedade do solo, de andaimes, rampas e escadas; 

 Manutenção insuficiente; 

 Deficiência de rotinas e equipamentos para emergências e 

incêndios. 

Operacionais  Ritmo intenso, repetitividade e monotonia; 

 Pressão de prazos de produção e de controles. 

Organizacionais Parcelamento taylorizado do trabalho, falta de objetivação, 

responsabilidade, autonomia e participação. 

Gerenciais  Inexistência de uma gestão participativa, desconsiderando 

opiniões e sugestões dos funcionários; 

 Centralização de decisões, excesso de níveis hierárquicos, 

falta de transparência nas comunicações das decisões, 

prioridades e estratégias; 

 Falta de política de cargos e salários coerentes. 

Instrucionais  Desconsideração das atividades concretas da tarefa durante o 

treinamento; 

 Manuais de instrução confusos que privilegiam a lógica de 

funcionamento em detrimento das estratégias de utilização. 

Psicossociais  Conflitos entre indivíduos e grupos sociais; 

 Dificuldades de comunicação e interação interpessoais; 

 Falta de opções de descontração e lazer. 

  Fonte: MORAES E MONT`ALVÃO, 2009. 

 

Diante dos problemas descritos acima, seguem os problemas encontrados nas salas analisadas 

e  suas respectivas caracterizações: 
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                                                      Figura 3.6 - Problemas Interfaciais 

Nº Imagem Problemas observados 

1. INTERFACIAIS 

Posturas prejudiciais resultantes de inadequações do campo de visão/tomada de 

informações, do envoltório acional/alcances, do posicionamento de componentes 

comunicacionais, com prejuízos para os sistemas muscular e esquelético. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Não há espaço para a guarda das mochilas e 

os alunos sentam nas carteiras com a mochila 

atrás. Além do desconforto, o aluno adota 

uma postura inadequada, gerando dores. 

Fonte: A autora, 2013. 

 

 

                                      Figura 4.6 - Problemas Físico-Ambientais 

Nº Imagem Problemas observados 

2. FÍSICO-AMBIENTAIS 

Temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação acima ou abaixo dos níveis 

recomendados nas Normas Regulamentadoras. 

 

 

 

 

1 

 

 

Observou-se uma exposição excessiva ao 

calor devido à incidência do sol e à falta de 

proteção das esquadrias. 

Fonte: A autora, 2013. 
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                                          Figura 5.6 - Problemas Físico-Ambientais 

Nº Imagem Problemas observados 

2. FÍSICO-AMBIENTAIS 

Temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação acima ou abaixo dos níveis 

recomendados nas Normas Regulamentadoras. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Exposição aos ruídos externos advindos dos 

alunos de outras classes. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ausência de lâmpadas em determinadas 

luminárias, prejudicando a iluminação. 

 

 

 

 

4 

 

 

Presença de apenas um ventilador para toda a 

sala, resultando calor. 

Fonte: A autora, 2013. 
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                                                Figura 6.6 - Problemas de Acessibilidade 

Nº Imagem Problemas observados 

2. DE ACESSIBILIDADE 

Despreocupação com a independência e a autonomia dos usuários portadores de 

deficiência, dos idosos e das crianças, considerando locomoção e acessos, nas ruas e 

edificações e nos sistemas de transporte. Má acessibilidade, espaços inadequados para a 

movimentação de cadeiras de rodas e falta de apoios para utilização de equipamentos. 

 

 

 

 

1 

 

 

Soleira de entrada da sala de aula em 

desnível, prejudicando o acesso de 

cadeirantes. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Altura inadequada do interruptor e do dimer 

do ventilador para o alcance de cadeirantes 

ou usuários de baixa estatura. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Falta de apoios para a utilização de 

equipamentos como bengala, muleta etc.  

Fonte: A autora, 2013. 
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                                            Figura 7.6 - Problemas de Acessibilidade 

Nº Imagem Problemas observados 

2. DE ACESSIBILIDADE 

Despreocupação com a independência e a autonomia dos usuários portadores de 

deficiência, dos idosos e das crianças, considerando locomoção e acessos. Má 

acessibilidade, espaços inadequados para a movimentação de cadeiras de rodas e falta de 

apoios para utilização de equipamentos. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Ausência de qualquer informação em braille e 

avisos que possam ser mais facilmente lidos - 

despreocupação com a independência e 

autonomia de todos os usuários. 

Fonte: A autora, 2013. 

 

 

Figura 8.6 - Problemas Espaciais/Arquiteturais de Interiores 

Nº Imagem Problemas observados 

4. ESPACIAIS / ARQUITETURAIS DE INTERIORES 

Deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, insolação, iluminação natural, 

isolamento acústico, térmico, em função dos materiais de acabamento empregados. Falta 

de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica e do paisagismo. 

 

 

 

 

1 

 

 

Equipamentos e fiação exposta, gerando 

perigo aos alunos e professores. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Falta de isolamento da abertura do ar- 

condicionado, resultando em desconforto 

visual devido à iluminação excessiva, assim 

como o ruído externo. 

Fonte: A autora, 2013. 
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6.2.4 Custos humanos do sistema homem-tarefa-máquina 

 

Os custos humanos, assim como a carga cognitiva, psíquica e física do usuário, são gerados 

pela falta de atendimento aos requisitos ergonômicos que dão a possibilidade de gerar  

conforto, satisfação e bem-estar, garantir segurança, minimizar constrangimentos e otimizar o 

desempenho da tarefa, o rendimento do aprendizado e a produtividade do sistema homem-

tarefa-máquina. 

 

 Posturais 

De acordo com as fotos observadas na problematização, ficaram evidentes que o modo como 

as carteiras estão posicionadas e o armazenamento da mochila em cima da carteira e nas 

costas do aluno geram má postura, ocasionando dores nas costas e no pescoço. Este resultado 

desencadeará futuras patologias na coluna.  

 

 Problemas sensório-fisiológicos 

 

Estes problemas estão associados à fadiga provocada pelo excesso de ruídos provenientes de 

fora da sala ocasionado por outros alunos que estão conversando ou brincando, de barulho de 

carros próximos à escola e do ventilador, causando cansaço, incômodo e consequente perda 

de atenção durante a aula. 

 

A exposição à luz intensa do sol que invade através das esquadrias e da abertura do ar- 

condicionado causa reflexos no quadro e na superfície da carteira em determinadas 

localizações da sala, provocando fadiga visual. 

 

 

6.2.5 Tabela GUT 

 

Para priorizar e consolidar os problemas encontrados na realização da tarefa de aprendizagem, 

utiliza-se uma ferramenta de análise de prioridades de problemas chamada GUT. 
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Segundo Moraes e Mont'Alvão (2009), nesta fase de priorização, utilizam-se técnicas de 

análise global. Estas técnicas permitem abordar situações como um todo, hierarquizando os 

problemas e decidindo por qual começar. 

É necessário que cada problema a ser analisado receba uma pontuação de 1 a 5 de acordo com 

os seguintes fatores: 

 

- Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou 

organizações e efeitos que surgirão a longo prazo, se o problema não for resolvido; 

 

- Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema; 

 

- Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência do crescimento, 

redução ou desaparecimento do problema.  

 

No caso da sala de aula, escolhida através de sorteio,  procedeu-se a avaliação GUT com 

todos os alunos entrevistados. Tal ação permitiu uma avaliação participativa e forneceu 

subsídios para sugestões e conclusões da etapa do Parecer Ergonômico. 

 

Listaram-se, em ordem decrescente, os problemas mais urgentes a serem resolvidos, em que o 

problema de postura inadequada ao sentar-se para a visualização do quadro e do professor, da 

categoria interfacial, foi o de maior gravidade com o maior potencial de crescimento deste 

problema. 

 

O segundo com o mesmo grau de gravidade, porém com menor potencial de crescimento do 

problema segundo os alunos, foi a má iluminação para a execução da tarefa em sala de aula de 

categoria físico-ambiental. 

 

Portanto, a iluminação e a maneira como ela está sendo utilizada em sala está entre os 

problemas mais graves, conforme os próprios alunos, necessitando, com urgência, de uma 

solução. 
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                               Quadro 2.6 – Tabela GUT – gravidade x urgênciax tendência 

 

Categoria 

 

Problema Gravidade Urgência Tendência GxUxT 

 

Interfacial 

Postura inadequada para 

sentar e visualizar o 

quadro e o professor. 

 

5.0 

 

4.0 

 

5.0 

 

100 

 

Físico- 

Ambiental 

Iluminação inadequada 

para a execução da tarefa 

em sala de aula. 

 

5.0 

 

4.0 

 

4.0 

 

80 

 

Interfacial 

Má localização do material 

escolar. 

4.0 4.0 5.0 80 

Físico-

Ambiental 

Ruído externos durante a 

aula. 

4.0 4.0 4.0 64 

 

Físico-

Ambiental 

Reflexo no quadro e nas 

carteiras provenientes da 

iluminação natural. 

4.0 4.0 4.0 64 

Físico-

Ambiental 

Desconforto térmico. 5.0 4.0 3.0 60 

 

De 

acessibili-

dade 

Desnível na entrada da 

sala de aula caracterizado 

pela ausência de rampa ou 

qualquer sinalização. 

4.0 4.0 3.0 48 

 

De 

acessibili-

dade 

Acionamento da luminária 

e do ventilador 

inalcançável para 

cadeirantes e pessoas de 

baixa estatura. 

4.0 3.0 4.0 48 

De 

acessibili-

dade 

Mobiliário inadequado aos 

alunos cadeirantes. 

3.0 4.0 3.0 36 

 

De 

Ausência de avisos 

destinados a  alunos idosos 

3.0 3.0 3.0 27 
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acessibili-

dade 

e/ou com baixa acuidade 

visual.  

De 

acessibili-

dade 

Falta de sinalizações em 

braille. 

4.0 4.0 4.0 64 

Fonte: Adaptado de MORAES E MONT'ALVÃO, 2009. 

 

6.2.6 Parecer ergonômico 

 

O parecer ergonômico compreende a síntese dos problemas observados no Quadro de 

Formulação de Problemas e Sugestão Preliminares de Melhoria, em que, conforme Moraes e 

Mont'Alvão (2009), deve-se conter os problemas selecionados dentre aqueles que foram 

apresentados durante a problematização. Neste quadro, incluem-se ainda: 

 

 Os requisitos do sistema; 

 

 Os constrangimentos da tarefa – que atuam sobre o usuário; 

 

 Os custos humanos do trabalho – consequências físicas e/ou psíquicas dos 

constrangimentos (doenças, dores e estresse); 

 

 Disfunções do sistema – consequências para a produtividade e qualidade do sistema e 

do trabalho, resultante dos constrangimentos da tarefa e custos humanos; 

 

 Sugestões preliminares de melhoria – propostas verbais, ainda muito incipientes, para 

a solução do problema e atendimentos aos requisitos do sistema; 

 

 As restrições – elementos presentes no ambiente do sistema que impedem que os 

problemas sejam solucionados. 

 

De acordo com os resultados da sistematização e problematização do SHTM, foi possível 

elaborar o parecer ergonômico (Quadro 3.6). 
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Os problemas encontrados na problematização do SHTM foram: interfaciais (em relação às 

posturas dos alunos, resultantes do posicionamento das carteiras e da guarda das mochilas nas 

costas), físico-ambientais (calor, alta luminosidade e ausência de algumas lâmpadas em sala), 

de acessibilidade (desnível na entrada da sala, altura inadequada do interruptor e do dimer do 

ventilador, falta de apoios para a utilização de equipamentos e ausência de informativos em 

braille) e espaciais/arquiteturais de interiores (equipamentos e fiação exposta, desconforto 

lumínico e acústico causado pela abertura do ar-condicionado). 

 

A análise da tarefa mostra o mau planejamento do ponto de vista do layout, temperatura, 

ruído, acessibilidade, iluminação e dimensionamento, impondo aos alunos posturas incorretas 

que podem causar lesões, além da falta de concentração e consequente aprendizado deficitário 

ocasionados pelos fatores mencionados anteriormente. 
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Quadro 3.6 – Parecer ergonômico: formulação de problemas e sugestões preliminares de melhoria 

Classe de 

Problema 

Problemas Requisitos Constrangimentos da 

Tarefa 

Custos 

Humanos 

Disfunções do Sistema Sugestões Preliminares 

de Melhoria 

Restrições 

do Sistema 

 

Interfacial 

Mobiliário posicionado 

inadequadamente 

Readequar o mobiliário 

em sala. 

- Postura incorreta 

- Exigência física 

- Dores na coluna 

- Dores no pescoço 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Novo arranjo do 

mobiliário 

Custo 

Local inexistente para a 

guarda das mochilas 

Ter local adequado para 

a guarda das mochilas. 

- Postura incorreta 

- Exigência física 

Dores na coluna Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Aquisição de armários Custo 

 

 

Físico-

ambiental 

Iluminação natural 

excessiva 

Ter iluminação natural 

adequada. 

Aumento do esforço visual 

devido aos reflexos 

- Fadiga visual 

- Cansaço 

- Cefaleia 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Aquisição de elementos 

de proteção solar 

Custo 

Ruídos externos constantes Não haver ruído. Dificuldade dos alunos em 

escutar 

- Irritabilidade 

- Estresse 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Fechamento da abertura 

do ar-condicionado 

Custo 

Iluminação artificial 

insuficiente 

Ter iluminação artificial 

adequada. 

Aumento do esforço visual - Fadiga visual 

- Cansaço 

- Cefaleia 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Aquisição de lâmpadas 

novas 

Custo 

Ventilação insuficiente Ter ventilação 

adequada. 

- Calor excessivo 

- Sudorese 

- Pressão baixa 

- Desidratação 

- Cefaleia 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Aquisição de ar- 

condicionado ou 

ventiladores novos 

Custo 

 

 

 

De acessibili- 

dade 

Sala inacessível para 

cadeirantes 

Reformar a sala 

inserindo uma rampa na 

entrada. 

- Exigência física dos alunos 

ou professores que ajudarem 

o cadeirante a entrar na sala 

- Irritabilidade 

- Estresse 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Retirada da soleira e 

nivelamento do piso ou 

colocação de rampa 

Custo 

Acionamento da luminária e 

do ventilador inacessível 

aos alunos cadeirantes e de 

baixa estatura 

 Diminuir a altura dos 

disjuntores e da tomada 

do ventilador. 

Exigência física dos alunos no 

acionamento 

- Irritabilidade 

- Estresse 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Alteração das alturas dos 

comandos ou 

disponibilização em 

várias alturas 

Custo 

Mobiliário indisponível aos 

alunos com alguma 

deficiência ou dificuldade 

de mobilidade 

Ter mobiliário 

disponível. 

Exigência física no ato de 

escrever, ler ou apoiar o 

material escolar  

- Irritabilidade 

- Estresse 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Aquisição de armários ou 

mesas 

Custo 

Ausência de informação em 

braille e/ou mais visíveis 

Inserir informações 

legíveis a todos. 

- Aumento do esforço visual 

- Falta de informação 

- Irritabilidade 

- Estresse 

Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Disponibilização de 

informações em braille e 

melhoria da aparência dos 

textos 

Custo 

Espaciais/ 

arquiteturais 

de interiores 

Equipamentos e fiação 

localizados inadequadamen-

te 

Relocar/retirar 

equipamentos e fiação. 

Risco de choque Queimadura Deficiência do processo 

ensino- aprendizagem 

Encapamento da fiação e 

retirada de equipamentos 

e cabos da sala 

Custo 

Fonte: A autora, 2013. 
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6.3 Diagnose ergonômica 

 

6.3.1 A voz do usuário 

6.3.1.1 Condições do questionário 

 

Ainda na etapa da diagnose ergonômica, é necessário o levantamento do perfil do usuário. 

Para tanto, foram aplicados questionários aos alunos de cada uma das salas analisadas. Os 

alunos foram entrevistados em seus locais de aprendizado, ou seja, em suas salas de aula. O 

período do questionário ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2013. Aplicaram-se 

questionários (APÊNDICE A) a 30 alunos em cinco escolas localizadas na cidade de 

Salvador, nos bairros: Canela, Rio Vermelho, São Cristovão e Brotas.  

 

6.3.2 Características da população  entrevistada 

 

Dos entrevistados, 46% era do sexo feminino e possuíam idade dominante de 13 a 24 anos, 

equivalente a 43,3% dos alunos. Destes, 26,6% encontram-se na faixa entre 7 a 12 anos e 

16,6% entre 25 e 32 anos. A mínima percentagem refere-se aos da faixa de 33 a 42 anos e 52 

a 59 anos com 6,6% ambos (Gráfico 1.6). 

 

 

Gráfico 1.6 - Idade dos alunos cujo questionário foi aplicado. 

 

                              Fonte: A autora, 2013. 
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Quanto ao ensino, foram escolhidas seis salas de aula sendo: duas de ensino fundamental, 

duas de ensino médio, uma de ensino técnico e uma de ensino superior, onde 100% dos 

alunos entrevistados cursavam o turno vespertino (Gráfico 2.6). 

 

Gráfico 2.6 - Nível escolar dos entrevistados. 

 

                                      Fonte: A autora, 2013. 

 

A maioria, 46,6%, media entre 1,56m e 1,71m de altura. Tantos os alunos entre 1,40m e 

1,55m e os entre 1,72m e 1,87m correspondiam a 23,3%. Apenas 6,6% da população possuía 

até 1,39m (Gráfico 3.6). Nenhum aluno entrevistado tinha mais de 1,88m de altura. Segundo a 

pesquisa Saúde Brasil 2008, do Ministério da Saúde, a população brasileira possui altura 

média das mulheres adultas equivalente a 1,58 m enquanto a dos homens é de 1,70 m. 

 

 

Gráfico 3.6 - Altura dos alunos cujo questionário foi aplicado. 

 

                                  Fonte: A autora, 2013. 
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Com relação ao modo de escrever, de acordo com o Gráfico 4.6, a maioria da população, de 

93,3%, era destra,  apenas um era ambidestro, correspondente a 3,3%, e outro, também 3,3%, 

era canhoto. 

 

Gráfico 4.6 - Modo de escrita dos alunos. 

 

                                     Fonte: A autora, 2013. 

 

6.3.3 Sugestões do usuário para melhorias 

 

De acordo com o questionário aplicado, percebe-se que as respostas dadas pelos alunos 

incidem sobre o mal estado dos ventiladores e das luminárias e lâmpadas, havendo,pois, a 

necessidade de serem ajustados ou até mesmo substituídos. Em seguida, estão os quadros ou 

lousas, muitos deles danificados, que precisam ser trocados ou consertados. Logo após, vem 

as carteiras dos alunos, algumas sem a grade de apoio embaixo, necessitando de reparos. Por 

último, estão os projetores, televisores e a cadeira/carteira do professor (Gráfico 5.6). 

 

Gráfico 5.6 - Opinião dos alunos sobre o estado  

dos equipamentos e do mobiliário em sala de aula. 

  

                                     Fonte: A autora, 2013. 
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Quando questionados sobre a localização do quadro, 53% afirmaram ser ruim sugeriram a 

mudança de local para que houvesse visualização total. 

 

Com relação aos fatores físico-ambientais, os ruídos internos foram pouco indicados. Quanto 

aos ruídos externos, 56,6% dos alunos responderam que sentiam-se incomodados com muitos 

ruídos vindos de fora da sala de aula, enquanto 33,3% alegaram a existência de ruídos 

moderados e apenas 10,1% indicaram mínimos ruídos ou quase inexistentes. Os mesmos não 

sugeriram medidas possíveis para a solução deste problema (Gráfico 6.6). 

 

 

Gráfico 6.6 - Opinião dos alunos sobre a presença  

de ruídos externos em sala de aula. 

 

                                Fonte: A autora, 2013. 

  

 

Por fim, com relação à iluminação artificial, muitos queixaram-se do incômodo visual ao 

olhar para as luminárias, que os fazia enxergar diretamente as lâmpadas, causando 

ofuscamento. Sugeriram, então, a substituição por outras luminárias  que não permititissem a 

visualização das lâmpadas, protegendo, assim, seus olhos. Alguns, inclusive, não 

identificaram as luminárias, achando que houvesse apenas as lâmpadas no teto. 
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6.4 A iluminação em sala de aula 

 

6.4.1 Características das salas de aula 

 

Através das observações em sala de aula, já descritas no subcapítulo 6.3.2 - Características da 

população entrevistada - foram analisados alguns itens, como a quantidade de luminárias e a 

disposição das mesmas em sala. 

 

Geralmente as luminárias encontravam-se em quantidades pares e dispostas simetricamente, 

com exceção de apenas duas das seis salas analisadas que, apesar de possuir 10 luminárias, 

uma delas estava localizada no fundo e no centro do teto (Figura 9.7) e, na outra, havia três 

luminárias, todas situadas nas paredes da sala (Figuras 10.7). 

 

Figura 9.6 - Iluminação artificial em                              Figura 10.6 - Iluminação artificial                    

sala de aula.                                                                    localizada nas paredes .  

      

Fonte: A autora, 2013.                                                   Fonte: A autora, 2013. 

 

 

6.4.2 Verificação da iluminação de interiores 

 

De acordo com a NBR 5382 - Verificação de iluminância de Interiores, foram verificadas as 

iluminâncias das salas, através da iluminação média sobre os planos horizontais, distantes 

80cm do piso, provenientes da iluminação geral. Como ferramenta, utilizou-se um luxímetro 

digital, conforme o subcapítulo 5.5 Metodologia. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

7.1  Análise dos dados do questionário 

 

A diagnose ergonômica permite aprofundar a análise dos problemas ergonômicos 

identificados. Para tanto, foram aplicados aos alunos um questionário (APÊNDICE A) com a 

finalidade de analisar os fatores cognitivos e experenciais relativos à percepção e vivência das 

relações humano x tarefa x ambiente, os fatores comportamentais relativos à tarefa realizada e 

os fatores técnicos e funcionais relativos ao ambiente em uso (FONSECA e RIBEIRO, 2011).  

 

De acordo com o layout da sala de aula (Figura 1.8),  verificou-se um dos maiores problemas 

no âmbito interfacial: a má postura dos alunos devido à disposição das carteiras, sendo 

confirmada pela tabela GUT como item prioritário a ser solucionado. Nesse caso, a 

reorganização do mobiliário permitiria melhor visualização do professor, do quadro e do 

monitor, evitando dores e futuros problemas na coluna e no pescoço. 

 

     Figura 1.7 - Planta baixa da sala 01                           Quadro 1.7 -  Problemas da sala 01 

 

 Fonte: A autora, 2013.                                                              

 

                                            

                                      Fonte: A autora, 2013. 

 

 

A localização do quadro  

prejudica a visualização para 

alguns alunos. 

 

 

 

Alunos impossibilitados de  

visualizar o quadro. 

 

 

A localização do monitor  

prejudica a visualização para 

alguns alunos. 

 

 

 

Alunos impossibilitados de  

visualizar o monitor. 

 

 

 

Cadeiras dos alunos  

extremamente próximas. 
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 Outro problema destacado foi a falta de acessibilidade, principalmente para portadores de 

deficiências físicas e de mobilidade reduzida. Usuários de cadeira de rodas, muletas ou 

bengalas, pessoas de baixa ou sem nenhuma visão, idosos e até as que não apresentaram 

dificuldades de locomoção, um desnível na entrada da sala (conforme Figura 2.8) poderia 

causar quedas e consequências mais graves, além de estresse e irritabilidade gerados pela 

exigência física.  

 

Figura 2.7 - Sala com desnível na entrada. 

 

                                         Fonte: A autora, 2013. 

 

De acordo com a ABNT NBR 9050, nas edificações e equipamentos urbanos todas as 

entradas devem ser acessíveis. Sendo o desnível de altura entre 4cm e 5 cm, ele pode ser 

perceptível, a ponto dos tropeços serem frequentes, podendo levar a danos maiores, conforme 

já descritos. 

 

 Grande parte dos alunos também indicou as aberturas nas esquadrias ou nos vazios deixados 

pelo ar-condicionado, como sendo um problema a ser solucionado. Grandes janelas (de 

acordo com as Figuras 3.8 e 4.8) causam grande incidência de luz natural.  
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Figura 3.7 - Iluminação natural - janelas e                 Figura 4.7 - Iluminação natural da  

vazio do ar-condicionado.                                           sala de aula.                    

          

Fonte: A autora, 2013.                                               Fonte: A autora, 2013. 

 

Elementos construtivos na própria escola como, por exemplo, o uso de brises resolveria este 

problema. No caso das salas de aula observadas, simples elementos de controle de radiação 

solar, como cortinas ou persianas, regulariam a quantidade e a distribuição da luz. 

 

Por fim, eis o principal problema físico-ambiental identificado pelos alunos: a ausência de 

algumas lâmpadas (Figuras 5.8, 6.8, 7.8 e 8.8) e a existência de luminárias que, apesar de 

contribuirem para a quantidade de luz disponível em sala, poderiam acarretar, dependendo do 

modelo escolhido, danos visuais. Através de uma pergunta do questionário sobre algum 

desconforto com relação à iluminação artificial, verificaram-se numerosas queixas a respeito 

do ofuscamento causado ao observar o teto, em virtude de os alunos olharem diretamente para 

as lâmpadas sem que houvesse qualquer proteção visual. 

  

 Figura 5.7 - Iluminação artificial da sala 01.                          Figura 6.7 - Iluminação artificial da sala 02.                                                                

                      

Fonte: A autora, 2013.                                                             Fonte: A autora, 2013. 

 

 

 



80 

 

  Figura 7.7 - Iluminação artificial da sala 03.                          Figura 8.7 - Iluminação artificial da sala 04. 

               

Fonte: A autora, 2013.                                                           Fonte: A autora, 2013 

 

O ofuscamento considerado como direto é proporcionado por excesso de luminância na 

direção da visão através de lâmpadas e/ou luminárias, podendo ser neutralizado com o uso de 

acessórios nas luminárias como aletas ou difusores (Figuras 9.7 e 10.7). 

 

         Figura 9.7 - Luminária com aletas                                   Figura 10.7 - Luminária com difusor. 

  

Fonte:< http://www.vendadeluminarias.com.br>, 2013.           Fonte:< http://www.ampliarte.com.br>, 2013.                                                    

                                              

 

7.2  Parecer lumínico em salas de aula 

 

 A etapa seguinte à aplicação do dicionário foi a diagnose ergonômica. Como já foi descrito  

no Capítulo 6, realizou-se a verificação da iluminância em cada sala de aula, em que cada 

uma foi cadastrada juntamente com seus pontos de iluminação e verificadas conforme 

descrito na NBR 5382 - Verificação de iluminância de interiores. A seguir, serão apresentadas 

seis salas de aula especificando os pontos de iluminação e seus respectivos valores 

http://www.vendadeluminarias.com.br/
http://www.ampliarte.com.br/
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aproximados de iluminância em serviço para a iluminação artificial (Quadro 2.7, Quadro 3.7, 

Quadro 4.7 e Quadro 5.7).  

 

Quadro 2.7 - Salas 01 e 02 

SALA 01 - Ensino Fundamental Iluminância: 45 lux 

 

 

 

 

SALA 02 - Ensino Fundamental Iluminância: 223 lux 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2013. 
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Quadro 3.7 - Salas 03 e 04 

SALA 03 - Ensino Médio Iluminância: 131 lux 

 

 

 

 

SALA 04 - Ensino Médio Iluminância: 38 lux 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2013. 
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Quadro 4.7 - Sala 05  

SALA 05 - Ensino Técnico Iluminância: 96 lux 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2013. 
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Quadro 5.7 - Sala 06 

SALA 06 - Ensino Superior Iluminância: 117 lux 

 

 

Figura 11: Sala 06 

 

 

Figura 12: Iluminação da sala 06 

Fonte: A autora, 2013.                                                    

 

A partir dos dados obtidos, foram verificados os valores das iluminâncias médias mínimas em 

serviço para a iluminação artificial onde se realiza a tarefa de aprendizagem. Estes valores são 

encontrados na NBR 5413 - Iluminância de Interiores em que, após selecionada a iluminância 

média, tem-se 300 lux como iluminância de escolas.  

 

Após os cálculos lumínicos, a sala de aula 01 do ensino fundamental  obteve uma iluminação 

média de 45 lux. A sala de aula 02, também do ensino fundamental, obteve 223 lux. Apesar 

da grande diferença entre as iluminâncias, ambas encontraram-se abaixo do valor mínimo. 

 

As duas salas de aula do ensino médio 03 e 04 obtiveram, respectivamente, 131 lux e 38 lux. 

Constatou-se, também, que havia uma grande diferença entre si e que estavam abaixo do valor 

mínimo. É importante ressaltar que a sala 03 do ensino médio era de uma escola particular e, 

nem por isso, sua iluminação estava adequada e dentro da norma. 
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A sala 05 do ensino técnico obteve aproximadamente 96 lux (95,66 lux) e a sala 06 do ensino 

superior, 117 lux, ambas não atingindo, também, o valor mínimo recomendado. 

 

Tendo em vista o acima exposto, pode-se concluir que as salas de aula analisadas em sua 

totalidade não possuíam os valores de iluminância mínimos exigidos conforme a legislação 

nacional vigente. Além disso, não houve uma atuação por parte dos órgãos responsáveis, tanto 

nas escolas públicas quanto nas particulares, para a verificação das condições das salas nem o  

interesse no cumprimento das normas. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

8.1 Design universal e ergonomia - divergências e afinidades 

 

A busca contínua em melhorar o dia-a-dia, como a forma de comunicar-se, deslocar-se e de 

facilitar as atividades através de mecanismos de trabalho, o que muitos chamam de "avanço 

da tecnologia", foram adaptadas sem refletir quais consequências trariam à configuração do 

cotidiano humano. Conforme Moraes (2004), por exemplo, nos ambientes laborais (como 

escritórios e fábricas) ocorre, como agravante, a diferença entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real. Os espaços são planejados de acordo com o modelo mental do projetista de 

como as tarefas seriam desempenhadas no ambiente, sem considerar o cotidiano das 

atividades da tarefa.  

 

A ergonomia surgiu como uma área da ciência que visa desenvolver conhecimentos sobre a 

capacidade, os limites e outras características do ser humano à medida em que elas se 

relacionam entre as pessoas e outros componentes do sistema, focando no físico, psíquico e 

cognitivo humano para, assim, atingir o desempenho global do sistema.  

 

A ergonomia considera a dimensão e a forma do espaço, equipamentos e mobiliário, fluxos de 

circulação e layout, e os confortos térmico, lumínico e acústico em um ambiente, com a 

finalidade de interligar as necessidades funcionais do usuário às exigências da tarefa. Moraes 

e Mont'Alvão (2009) conceituam a ergonomia como tecnologia projetual das comunicações 

entre homens e máquinas, trabalho e ambiente. Ainda asseveram que a ergonomia tem, como 

centro focal dos seus levantamentos, análises, pareceres, diagnósticos, recomendações, 

proposições e avaliações do usuário como ser integral. O design universal, assim como a 

ergonomia, considera o usuário como o objeto principal, cujo conceito compreende na criação 

de ambientes, produtos e serviços que sejam usados por todos e quaisquer usuários 

(portadores e não portadores de deficiências físicas ou cognitivas). Deficiências estas que 

comprometem significativamente uma ou mais atividades fundamentais da vida (MACE ET 

AL. 1991, apud PRADO, 2010). 

 

A capacidade funcional das pessoas aumenta quando as barreiras ambientais são removidas. 

Ainda conforme Mace et al. (1991 apud PRADO, 2010), projetos que seguem o conceito de 
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design universal podem estimular o acesso e o uso por pessoas com deficiências físicas ou 

cognitivas, contruibuindo de forma decisiva para que estes tenham atitudes mais positivas e 

comportamentos mais ativos que os levem a usar os espaços e desfrutar as atividades 

disponibilizadas nos distintos ambientes construídos, melhorando a qualidade de vida. O 

conceito de design universal, aliado à ergonomia, traz ao usuário a capacidade individual de 

executar a tarefa em determinados ambientes. Segundo Ely (apud Moraes, 2004), quando um 

ambiente fisico responde às necessidades dos usuários em aspectos funcionais, certamente 

haverá um impacto positivo na realização das atividades. 

 

A autonomia também é um item agregador, uma vez que tanto a ergonomia quanto o design 

universal podem possibilitar, com o adequado planejamento do espaço, a segurança e o poder 

do próprio usuário em desfrutar o ambiente, proporcionando-lhe maior aptidão para a 

realização de suas tarefas e reduzindo, assim, a distância entre os elementos do espaço e a 

capacidade das pessoas. 

 

 A ergonomia e o design universal tratam a diversidade dos usuários em um ambiente 

construído sem desconsiderar as suas particularidades. Ou seja, é preciso levar em conta a 

possibilidade de acesso e utilização com autonomia e segurança do ambiente pelas pessoas 

que estejam nos extremos da vida, havendo a quebra do paradigma do homem-padrão, em que 

as características dos usuários - temporárias ou não - são fatores fundamentais para a 

adequação do ambiente, seja qual for o elemento a ser estudado. 

 

A distância do design universal das legislações brasileiras é um fator preponderante que 

destaca um ponto de divergência entre o design universal e a ergonomia. Principalmente no 

Brasil, o conceito de design universal não é utilizado como ferramenta nas normas técnicas e 

políticas públicas de modo geral. Ainda são projetados ambientes, produtos e serviços sob os 

conceitos de acessibilidade. A acessibilidade e o design universal não são sinônimos. 

Conforme a NBR 9050 (2004), acessibilidade significa possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. O design universal é definido, por esta 

mesma norma, como aquele que visa atender a maior gama de variações possíveis das 

características antropométricas e sensoriais da população. 

 



88 

 

Acessibilidade, termo comumente usado na NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - diverge do design universal quando este se 

preocupa apenas com pessoas em cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual, auditiva e 

com pessoas obesas, em que os principais exemplos, como os acessos e as circulações, são 

voltados aos deficientes físicos e visuais e o uso dos sanitários são exclusivamente 

direcionados para aqueles que possuem deficiência física. Como princípio do design 

universal, as possibilidades de uso não se resumem a um grupo específico e, portanto, para 

atender a todos, deve-se englobar os destros e canhotos, os idosos, as crianças e as pessoas 

que possuem uma lesão temporária, como uma perna quebrada, um braço imobilizado etc. 

 

É necessário ampliar, gradualmente, as alternativas existentes para o uso do meio edificado 

por pessoas com diferentes necessidades. Tal fato não vem ocorrendo, uma vez que a NBR 

9050 teve  sua última atualização em 2004. 

 

Apesar de tudo, acredita-se que o maior passo já tenha sido dado: a quebra do paradigma do 

público-alvo. Guimarães (2010 apud PRADO, 2010) acredita que o novo perfil demográfico da 

população pode prover soluções adequadas aos projetos, através do aprendizado de normas 

técnicas especilizadas e atualizadas e do (re) treinamento pela atualização conceitual. Direcionar 

determinado ambiente a um público-alvo é desqualificar este espaço, limitando o seu acesso e a 

execução das atividades. Perceber que todas as pessoas são diferentes umas das outras, em seus 

aspectos físicos, psíquicos e cognitivos, é peceber que não há uma medida padrão, ou uma 

relação com o ambiente padrão. Existem necessidades a serem supridas e, no caso desta 

pesquisa, necessidade de agregação do maior grupo possível de diferentes indivíduos em uma 

sala de aula. 

 

 

8.2 A execução da tarefa visual em sala de aula e o papel da iluminação 

 

Ler, escrever, assistir a uma apresentação ou apenas prestar atenção à aula requer esforço 

visual e, principalmente, concentração. A execução dessas tarefas depende, além do desejo do 

aluno em aprender, de um espaço adequadamente projetado. Isto significa que a sala de aula  

deve apresentar condições físicas, acessíveis e lumínicas adequadas à realização das  

atividades. 
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O planejamento inadequado de um ambiente e o uso incorreto dos equipamentos requerem  

esforço do usuário na realização de  tarefas, o que pode vir a comprometer seu desempenho. 

 

Nesta pesquisa, pôde-se observar o quão mal planejadas estão as salas de aula soteropolitanas. 

A partir do capítulo 6. Resultados obtidos, desde o subitem 6.2 Problematização do Sistema 

Homem-Tarefa-Máquina, já é possível verificar a presença de problemas por meio da Tabela 

GUT e do Parecer Ergonômico, chegando ao subitem 6.3 Diagnose Ergonômica, com as 

sugestões dos usuários para melhorias, até o subitem 6.4 A iluminação em sala de aula, onde a 

análise da iluminação é mais aprofundada. Por fim, chega-se ao capítulo 7. Discussão dos 

resultados, no qual se tem o parecer lumínico em sala de aula (subitem 7.2). 

 

Com relação à execução da tarefa visual em sala, a necessidade de melhoria da iluminação 

artificial em estudo reflete diretamente no aluno e em seu aprendizado, de acordo com o que  

foi descrito no conteúdo da pesquisa no capítulo 4. Iluminação, no subitem 4.2.2 

Consequências de uma má iluminação para o órgão da visão e no subitem 4.3.1 

Recomendações para uma iluminação eficiente voltada para o desenvolvimento das atividades 

intelectuais - sala de aula: em busca da iluminação. A luz, como conformadora do ambiente 

visual, é capaz de influenciar decisivamente na concretização de tarefas que se efetuam em 

sala de aula, dada a satisfação que um espaço adequadamente iluminado proporciona às 

pessoas (neste caso, alunos e  professorores). 

 

Tendo em vista a importância de uma iluminação adequada, elaboraram-se-se parâmetros 

lumínicos de forma a contribuir na execução de uma iluminação em sala de aula que 

universalize a sua utilização e a sua abrangência e possibilite resultados positivos a todos os 

alunos e professores que ocuparem estes espaços, na sua máxima extensão possível, sem 

necessidade de adaptação do projeto especificamente para determinadas pessoas. 

 

As recomendações estão ilustradas com exemplos já aplicados em outros ambientes. 

Pretende-se trazer à sala de aula, visto que tais exemplificações funcionam nos espaços abaixo 

elucidados. 

 

São eles: 
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1. Diferentes acionamentos  

Cada tipo de iluminação, geral ou específica, deve ser acionada separadamente, 

adequando-se aos variados períodos do dia e às distintas fontes de iluminação (Figura 

1.8). 

 

Figura 1.8 - Interruptores com diferentes acionamentos 

 

                                    Fonte: <http://www.sistemamyway.wordpress.com>, 2014. 

 

2. Informação sonora e visual de acionamento 

A informação sonora e visual toma lugar de destaque no processo de orientação e 

percepção, seja para usuários com baixa visão ou com perda visual total, seja para idosos. 

(Figura 2.8 e Figura 3.8). 

 

Figura 2.8 - Interruptor com informação sonora.            Figura 3.8 – Interruptor com informação visual. 

                                       

       Fonte: <http://www.casa.abril.com.br>, 2014                  Fonte: <http://www.pt.aliexpress.com>, 2014 

http://sistemamyway.wordpress.com/2013/07/19/kitkeypad-eletronico-4x2/
http://casa.abril.com.br/materia/11-modelos-de-interruptores-com-multiplas-funcoes
http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-2Gang-touch-screen-light-switch-with-LED-indicator-Light-Switch-US-Standard-Switch/512092519.html
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3. Dimerização dos acionamentos 

A dimerização dos acionamentos permite variar a intensidade da iluminação, ajustando-o 

para cada finalidade e ao grupo (Figura 4.8).  

 

Figura 4.8 - Interruptor com dimerização. 

 

                                          Fonte: <http://www.htforum.com>, 2014. 

 

4. Diferentes alturas para os acionamentos 

A criação de três alturas para o acionamento atingirá alcances distintos Neste caso, as 

alturas são: quarenta centímetros, um metro e um metro e trinta e cinco centímetros 

(Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 - Diferentes alturas  de alcance para acionamentos. 

 

                            Fonte: <http://www.formacaosolidaria.org.br >, 2014 

http://www.htforum.com/vb/showthread.php/173291-Automa%C3%A7%C3%A3o-Ilumina%C3%A7%C3%A3o-com-Dimmer-Touch
http://formacaosolidaria.org.br/prova/enem-2012-dia-02/
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5. Controle da iluminação natural 

Uso de cortinas, persianas, toldos, pérgolas ou qualquer outro mecanismo que possa 

controlar ofuscamentos provenientes da iluminação natural, evitando,assim, as 

interferências desta fonte de luz na execução da tarefa em escolas já construídas (Figura 

6.8 e Figura 7.8). Para as que ainda serão construídas, deve-se optar por  vidros refletivos, 

uma vez que filtram os raios solares através da reflexão da radiação. Outros dispositivos 

de controle são os brises que, além de proteger,  direcionam a luz solar (Figura 8.8). 

 

                       Figura 6.8 - Persianas                                                      Figura 7.8 - Pérgola 

     

   Fonte: <http://www.ideiasedicas.com>, 2014              Fonte: <http://www.hofmannconstruction.ca>, 2014 

 

 

Figura 8.8 - Brises 

 

   Fonte: <http://www.revista.penseimoveis.com.br>, 2014 

 

 

 

http://www.ideiasedicas.com/modelos-de-persianas-para-casa-escritorio/persianas-horizontal/
http://www.hofmannconstruction.ca/blog/2012-08/vancouver-prefabricated-pergola-deck.html
http://revista.penseimoveis.com.br/especial/rs/editorial-imoveis/19,480,2968648,Protecao-estetica-para-construcoes.html
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6. Iluminação complementar 

 Iluminação com foco nos principais elementos da sala de aula, como lousa, professor e 

monitor de projeção,  permitindo melhor vizualização (Figura 9.8 e Figura 10.8). 

 

Figura 9.8 - Iluminação complementar - sala               Figura 10.8 - Iluminação complementar - banheiro 

     

   Fonte: <http://www.dicasdcasa.blogspot.com>, 2014         Fonte: <http://www.odiariopb.com>, 2014 

 

7. Proteção dos equipamentos lumínicos 

Coberturas opacas ou translúcidas nas luminárias evitam reflexões da luz nas carteiras ou  

nos próprios olhos (Figura 11.8). Aletas antiofuscamento são capazes de realizar este 

papel e reduzem pouco a iluminação (Figura 12.8). 

 

                 Figura 11.8 - Luminárias com cobertura                        Figura 12.8 - Aletas antiofuscamento 

       

     Fonte: <http://www.odiariopb.com>, 2014                Fonte: <http://www.interpamgoiania.com.br>, 2014 

  

8. Iluminação difusa  

O uso de uma iluminação dirigida ao teto e às paredes evita ofuscamentos diretos ou 

refletivos e sombras. A luz indireta não incide em sua totalidade, proporcionando menos 

sombras e ofuscamentos (Figura 13.8). 

http://dicasdcasa.blogspot.com/2012/10/a-importancia-de-uma-boa-iluminacao.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&docid=CT5_QO2YzBdW8M&tbnid=dpJJ0ObVHkLG1M:&ved=0CAsQjB04fg&url=http%3A%2F%2Fodiariopb.com%2Fnews%2Fsingle.php%3Fcode%3D4090&ei=8LfqUrKmI8bKkQfnp4GYCg&psig=AFQjCNE79jCgCFp3iDSqfpxiY8is5hp4_A&ust=1391200624683246
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&docid=CT5_QO2YzBdW8M&tbnid=dpJJ0ObVHkLG1M:&ved=0CAsQjB04fg&url=http%3A%2F%2Fodiariopb.com%2Fnews%2Fsingle.php%3Fcode%3D4090&ei=8LfqUrKmI8bKkQfnp4GYCg&psig=AFQjCNE79jCgCFp3iDSqfpxiY8is5hp4_A&ust=1391200624683246
http://www.interpamgoiania.com.br/produtos/interpam/luminaria-planna-011390/
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Figura 13.8 - Iuminação dirigida ao teto e às paredes. 

 

                                        Fonte: <http://www.guiadacasa.com>, 2014 

 

9. Alta reprodução de cor das lâmpadas 

Lâmpadas com alta capacidade de reprodução de cor favorecem a percepção para os 

idosos e para as pessoas com baixa acuidade visual (Figura 14.8). 

 

Figura 14.8 - Diferença entre  uma imagem com baixa e alta reprodução de cor. 

 

Fonte: <http://www.arqbrasil.com.br>, 2014 

 

10. Diferentes fontes de iluminação 

Ao utilizar várias fontes de luz com diferentes intensidades, criam-se contrastes, o que são 

fundamentais para uma boa percepção visual (Figura 15.8). 

 

 

 

 

http://www.guiadacasa.com/decoracao/iluminacao-indireta
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Figura 15.8 - Diferentes fontes de iluminação em uma sala. 

       

                                   Fonte: <http://www.meuambiente.blog.br>, 2014 

 

11. Localização das fontes de iluminação 

A posição correta das fontes de luz trará a intensidade certa de contraste e não causará 

sombras ou reflexos oriundos de fontes muito distantes ou próximas, respectivamente 

(Figura 16.8). 

 

Figura 16.8 - Verificação da iluminância com o auxílio do luxímetro. 

 

                                             Fonte: <http://www.portuguese.alibaba.com>, 2014 

 

Acredita-se que, com os parâmetros criados, a execução da tarefa visual em salas de aula 

poderá ser realizada de forma eficiente e universal, atingindo o maior número possível de 

alunos. 
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9. CONCLUSÃO 

 

9.1 Lições aprendidas 

 

Tendo em vista as recomendações e todos os capítulos anteriores a este, conclui-se que a 

mobilidade reduzida não se restringe apenas aos deficientes e idosos. Qualquer pessoa, em 

algum momento da vida, terá a mobilidade condicionada. Mesmo que seja durante um 

período, sendo criança ou idoso ou ao sofrerem algum tipo de acidente, terá que ser apoiado 

no deslocamento ou na execução de uma atividade. 

 

Inserir o design universal nos ambientes é estimular o acesso e o uso por todas as pessoas, 

inclusive idosos e portadores de deficiências, contribuindo para que eles tenham 

comportamentos ativos que os levem a usufruir os espaços e a executar suas atividades, 

melhorando a qualidade de vida. 

 

No caso das escolas, o acesso à sala de aula deve ser realizado por todos. O ambiente escolar 

tem um grau de influência educacional, gerando conhecimento e formando indivíduos críticos 

e modificadores de opinião, adaptando-os para o presente e preparando-os para o futuro. 

 

Para se obter condições universais nos sistemas de ensino, é necessário que esta integração 

ocorra de forma gradativa, considerando as caracteristicas dos alunos e do professor, assim 

como das escolas. 

 

Valorizar a escola enquanto ambiente construído e inclusivo é propiciar salas de aula 

adequadas ao processo ensino-aprendizagem e, em particular, em relação à iluminação, 

gerando um rendimento positivo e favorecendo o processo educacional. Pois assim como 

configurador do ambiente visual, a luz influi na realização de tarefas e no êxito da função para 

qual o espaço foi criado. 

 

Além das barreiras arquitetônicas, as barreiras lumínicas causadas pelo excesso, falta ou 

defeito da iluminação nos espaços afetam todos:  pessoas com ou sem mobilidade reduzida,  

crianças, jovens e idosos, portadores e não portadores de deficências, principamente os  

deficientes visuais. 
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Para que a iluminação se torne universal em sala de aula, é necessário que haja 

recomendações de projeto. Ao seguir uma metodologia projetual, voltada especificamente 

para estabelecer uma iluminação em sala de aula que seja favorável a todos, o profissional 

garante, desta forma, a satisfação dos usuários no exercício das suas atividades e os inclui, 

agregando-os em um mesmo espaço. Para que isto aconteça, a ergonomia atua na 

identificação e resolução dos problemas da relação homem-tarefa-máquina, solucionando os 

conflitos existentes em sala.  

 

Tendo como fase da metodologia utilizada a apreciação ergonômica, mapearam-se os 

problemas característicos do design universal e lumínicos em sala de aula; observaram-se as 

atividades desenvolvidas em sala; e aplicaram-se os questionários aos alunos. No momento 

em que as condições lumínicas das salas foram levantadas, utilizou-se a diagnose ergonômica, 

permitindo,assim, o aprofundamento sobre os problemas da iluminação. 

 

Através das leituras aferidas e de acordo com a NBR 5382 - Verificação da Iluminação de 

Interiores, chegou-se à conclusão de que as salas de aula apresentavam valores abaixo do 

mínimo exigido na legislação vigente e que não se encontravam universais sob o ponto de 

vista lumínico. 

 

Diante destes resultados, a questão/problema desta pesquisa - a criação de parâmetros a partir 

do design universal pode garantir uma iluminação universal em salas de aula? - tem uma 

resposta afirmativa. 

 

Com o levantamento do referencial teórico relativo ao tema proposto, pôde-se verificar  

variadas formas de solucionar diversos problemas, não somente na iluminação das salas de 

aula mas também nos demais aspectos, como o mobiliário disposto, a ventilação, os ruídos e o 

acesso dos alunos às salas de forma acessível. 

 

Os dados colhidos em campo por meio de fotografias e observações atestam a deficiência em 

que se encontram as salas, desde uma simples iluminação geral até a adequação desta 

iluminação às diversas características que possuem ou que podem vir a possuir qualquer 

usuário nestes ambientes. 
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O resultado das análises dos questionários aplicados a cada grupo de alunos das respectivas 

salas permite concluir que os mesmos se deparam com diversas situações que podem danificar 

os olhos, dificultar a leitura e a atenção à aula e, consequentemente, prejudicar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Nas análises e aferições dos índices de iluminação das salas estudadas, foram encontrados 

baixos valores lumínicos, portanto inaptas para a execução das tarefas visuais destinadas ao 

aluno ali presente. 

 

Sempre que se menciona a acessibilidade de um ambiente, no caso desta pesquisa em uma 

sala de aula, rampas, pisos táteis ou corrimãos são rapidamene trazidos à memória. Através 

desta pesquisa, e com base nas referências levantadas, pode-se afimar que uma sala acessível 

vai muito além destes itens mais comuns. A iluminação é um fator tão importante quanto a 

acessibilidade, uma vez que ela possibilita a execução das tarefas visuais em sala. No entanto, 

se for utilizada de maneira incorreta, pode trazer graves consequências ao usuário. 

 

Relacionar as recomendações ergonômicas e os princípios do design universal em uma sala de 

aula com a finalidade de elaborar parâmetros lumínicos universais mostrou-se possível e o 

resultado foi alcançado. A criação de onze parâmetros tem o objetivo de direcionar os 

profissionais que executam a iluminação em sala de aula de modo que esta seja eficiente e 

universal, proporcionando a execução da tarefa visual por todos. 

 

 

9.2 Desdobramentos da Pesquisa 

 

Considera-se que a pesquisa atingiu seu objetivo. Foi realizado um recorte considerando as 

salas de aula. Espera-se que os resultados deste recorte dê origem a novos estudos, ou seja, 

novos ambientes como: bancos, hospitais, restaurantes, lojas etc. Estender a pesquisa a outros 

espaços os tornarão também universais ao tratarem da iluminação. 

 

Os próprios elementos contidos na sala de aula também podem ser objetos de pesquisa, 

considerando ser elementos de design universal como a carteira, a cadeira do professor, a 

mesa de trabalho do professor e assim por diante. 
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Estender também a parametrização de outros elementos para que estes se tornem universais 

possibilitará um aumento contínuo da utilização destes espaços por um grupo de pessoas cada 

vez maior, sem que haja qualquer exclusão ou tentativas de inclusões momentâneas e 

circunstanciais. 
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Questionário de auto aplicação 

 

Caro estudante, 

 

Este questionário objetiva conhecer sua opinião sobre a sala de aula em que você estuda. As 

declarações prestadas são inteiramente sigilosas, os dados serão utilizados para a confecção de gráficos 

onde as respostas individuais deixam de existir, interessando apenas o conjunto das respostas.  

 

As avaliações, críticas e sugestões dos estudantes nesta sala de aula constituem importantes 

fundamentos para o projeto ergonômico de modificações técnicas. 

 

Seja sincero! Sua resposta consciente e criteriosa é muito importante para a fidelidade de nossas 

conclusões e para a validade de quaisquer soluções e proposições. 

 

Muito obrigado (a) pelo seu apoio, cooperação e participação. 

 

 

1.0 Perfil do entrevistado 

 

Nome: ____________________________________ 

 

1. Sexo       M    F 

 

2.  Você é  destro   canhoto   ambidestro (utiliza as duas mãos) 

 

3. Qual a sua idade?  

 

 7 a 12 anos               19 a 24 anos               33 a 42 anos               52 a 59 anos 

 13a 18 anos               25 a 32 anos               43 a 51 anos               60 ou mais 

 

4. Qual o seu peso?  

 

 até 39kg    72 a 87kg        mais de 104kg 

 40 a 55kg                56 a 71kg        88 a 103kg   

 

5. Qual a sua altura?   

 

 até 1,39m     1,72 a 1,87m              mais de 1,88m 

 1,40 a 1,55m               1,56 a 1,71m   

 

6. Escolaridade 

 

 Ensino Fundamental – 1ª a 4ª serie              Ensino Médio - 1º ao 3º ano 

 Ensino Fundamental – 5ª a 8ª serie              Ensino Superior 

  

7. Qual o turno você estuda? Se estudar mais de um turno, marque-os.  

 

 Turno Matutino             Turno Noturno 

 Turno Vespertino          
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8.  Qual a sua condição visual? 

 

 Não tenho problema, enxergo bem.              Não uso óculos mas não enxergo bem 

 Uso óculos. Tenho _______________              Sou cego 

 

 

2.0  Sala de Aula e Equipamentos 

 

1. Assinale os equipamentos e mobiliários existentes em sua sala de aula (marque mais de uma 

alternativa): 

 

(  ) Carteira / cadeira                         (  ) Televisão                         (  ) Outros. Quais?  

(  ) Mesa do Professor                      (  ) Projetor 

(  ) Cadeira do Professor                  (  ) Ventilador 

(  ) Quadro                                        (  ) Ar condicionado 

(  ) Armário                                        (  ) Luminária 

 

2. Qual o estado atual da carteira em que você está sentado (a) e a cadeira do professor? 
 
Carteira - aluno            (  ) Bom     (  ) Regular  (  ) Ruim       (  ) Em falta     (  ) Faz falta 
Cadeira- professor       (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
 
Sendo: 
Bom: mobiliário/equipamento em perfeitas condições para o uso. 
Regular: mobiliário/equipamento em más condições, porém, ainda assim consegue ser utilizado. 
Ruim: mobiliário/equipamento em péssimas condições, impossibilitando o seu uso. 
Em falta: mobiliário/equipamento inexistente em sala. 
Faz falta: mobiliário/equipamento inexistente em sala, sendo necessária a sua aquisição para a 
melhora do aprendizado. 
 
3. Qual o estado do quadro e do armário (utilizar os significados acima)? 

 
Quadro          (  ) Bom     (  ) Regular  (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
Armário         (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
 

4. Qual o estado da televisão e do projetor (utilizar os significados acima)? 

 
Televisão             (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
Projetor                (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
 
5. Qual o estado do ventilador/ar condicionado e das luminárias (utilizar os significados acima)? 

 
Ventilador/Ar condicionado            (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
Luminárias                                      (  ) Bom     (  ) Regular   (  ) Ruim      (  ) Em falta      (  ) Faz falta 
 
6. Sobre um local para guardar o material escolar 
 
 (  ) É muito importante 
 (  ) Ajudaria um pouco 
 (  ) Tanto faz 
 (  ) Atrapalha mais que ajuda 
 
7. Sobre um apoio para os pés 
 
 (  ) É muito importante 
 (  ) Ajudaria um pouco 
 (  ) Tanto faz 
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 (  ) Atrapalha mais que ajuda 
 
8. Sobre a quantidade das carteiras 
 
 (  ) Suficiente  
 (  ) Insuficiente 
 
9. Sobre a localização do quadro 
 
 (  ) Boa - a posição do quadro não afeta a aula 
 (  ) Ruim - a posição do quadro faz com que seja necessária a troca de lugar para a facilitar a         
visualização do mesmo. 
  
10. Caso a resposta sobre a localização do quadro tenha sido ruim, deve-se 
 
 (  ) Ao reflexos da iluminação natural no quadro impedindo a visualização 
 (  ) Ao reflexos da iluminação artificial no quadro impedindo a visualização 
 (  ) Onde o quadro está.  
 
3.0 Fatores físico-ambientais e espaciais em sala 

 
1. Sobre ruídos internos em sala de aula (conversa dos alunos ou barulho proveniente do ventilador ou 
ar condicionado). 
 (  ) Não há ruídos 
 (  ) Há pouco ou quase inexistente 
 (  ) Há ruídos 
 (  ) Sala com muitos ruídos 
 
2. Sobre ruídos externos em sala de aula (outros alunos nos pátios da escola, sons da rua como carros, 
buzinas etc.) 
 
 (  ) Não há ruídos 
 (  ) Há pouco ou quase inexistente 
 (  ) Há ruídos 
 (  ) Sala com muitos ruídos 
 
3. Sobre a temperatura da sala 
 
 (  ) Ideal - não há calor, nem frio 
 (  ) Razoavelmente quente  
 (  ) Razoavelmente fria 
 (  ) Muito quente 
 (  ) Muito fria 
 
Caso não tenha escolhido ideal, a quê se deve? 
 
 
3.1 Iluminação Natural 

 
1. Possui alguma abertura (janela, cobogó) em sua sala? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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2. Sobre a iluminação natural em sala de aula 
 
(  ) Excesso de iluminação 
(  ) Suficiente 
(  ) Insuficiente (pouca iluminação) 
(  ) Com ofuscamento

1
 

(  ) Com reflexo
2
 

 
 

3.2 Iluminação Artificial 

 

1. Sobre a iluminação artificial em sala de aula 
 
(  ) Excesso de iluminação 
(  ) Suficiente 
(  ) Insuficiente (pouca iluminação) 
(  ) Com ofuscamento

1
 

(  ) Com reflexo
2
 

 
 

2. Ao olhar para o teto e ver as lâmpadas/luminárias 

 
(  ) Não sente nenhum incômodo 
(  ) Ofusca a visão 
(  ) Ao olhar para o outro local ainda enxergo a luz 
 

 

3. Ao olhar para o professor 

 
(  ) Consegue enxergá-lo bem 
(  ) Vê o professor com dificuldade. Qual dificuldade? ________________________________ 
 

 

4. Percebe alguma sombra em sala ocasionada pela iluminação artificial? 

 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

 

5. Dificuldade na escrita ou leitura em sala 

 
(  ) Não tenho 
(  ) Tenho por conta do reflexo na carteira 
(  ) Tenho, mas não por causa da iluminação

                                                           
1
 Ofuscamento: sensação visual produzida por áreas brilhantes dentro do campo de visão. Pode ser causado por reflexões de superfícies, 

pela iluminação externa de uma janela, de um espaço pouco iluminado ou de uma luminária muito brilhante. 
 
2
 Reflexo: Fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície.  



 




