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Resumo 

 

Desde há muito que se reconhece o ruído como um factor de risco ocupacional na saúde dos 

trabalhadores e os efeitos da sua exposição têm-se revelado uma fonte de inspiração para 

muitos investigadores. A profissão de docente caracteriza-se por uma alta exigência de 

desempenho cognitivo. Os possíveis efeitos da exposição ao ruído, em contexto da sala de aula, 

sobre o desempenho das tarefas com elevada carga cognitiva podem ser significativos e o ruído 

poderá ser considerado um factor de risco para estes profissionais. Com base nesta premissa, o 

presente trabalho tem como objectivo investigar a relação existente entre a exposição ao ruído 

nas salas de aula e o desempenho cognitivo dos professores. Na perspectiva teórica, aborda-se o 

conceito de ruído e os seus efeitos sobre a saúde, tendo em conta que a sensibilidade individual 

ao ruído é um parâmetro subjectivo e, como tal, a sua mensuração implica a aplicação de 

instrumentos já validados, como a Weinstein´s Noise Scale (WNS). Na perspectiva empírica, 

inicia-se a concretização do trabalho com a selecção da escola, na qual foi seleccionada uma 

amostra de 16 docentes, de diferentes áreas disciplinares, agrupadas em 2 componentes, 

Prática (P) e Teórico-prática (TP). Nas respectivas salas de aula foi medido o nível de exposição 

diário ao longo das 4 semanas, sendo registado o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado 

A (LA,eq). Os níveis máximos obtidos oscilaram entre 84,3 e 73,0 dB(A), para os grupos da 

componente P e TP, respectivamente. Da aplicação do questionário de sensibilidade individual 

ao ruído, os sujeitos foram classificados em Sensíveis ao Ruído (SR) e Não Sensíveis ao Ruído 

(NSR). Para aferir a interferência do ruído no desempenho cognitivo dos sujeitos, estes 

realizaram um teste de desempenho cognitivo, durante as 4 semanas e, em 2 períodos do dia. 

Da análise dos resultados, constata-se que o grupo da componente P revela um melhor 

desempenho cognitivo e que, em ambos os grupos, se manifesta um decréscimo no 

desempenho após a exposição ao ruído ocupacional nas salas de aula. Relativamente à 

sensibilidade individual ao ruído, verifica-se que os NSR são detentores de melhores 

desempenhos do que os SR e, em ambos os grupos, geralmente, se constata um decréscimo no 

desempenho cognitivo após a exposição ao ruído na sala de aula. Os resultados obtidos 

permitem concluir que parece existir uma relação entre a exposição ao ruído e o desempenho 

cognitivo dos professores, mas estes não são consistentes em todas as variáveis analisadas. 

Finalmente, os dados obtidos ao longo do estudo devem ser equacionados como mais uma 

premissa para enfatizar o risco da exposição ao ruído ocupacional nos profissionais estudados.  

 

Palavras-Chave: Ruído, Exposição, Professores, Desempenho Cognitivo, Sensibilidade.
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Abstract 

 

Since long the noise is known as an occupational risky factor for the workers health and its 

effects have been a source of inspiration for the investigators. Teacher´s job is highly demanding 

in what concerns the cognitive performance. Once in the classroom the exposition to the noise 

might be significative and a strong risky factor for these professionals when the performance in 

their highly cognitive tasks is so required. According to this premise the present study aims to 

find out the relation between the exposition to the noise at work inside the classroom and the 

teacher´s cognitive performance. Theoretically we´ll deal with the concept of noise and its 

effects on ones health bearing in mind that the individual sensitiveness to noise is a subjective 

parameter. Consequently its measurement implies the use of an already confirmed device known 

as the Weinstein´s Noise Scale. Empirically this study starts with the selection of a school where 

16 teachers, teaching different school subjects, were chosen and divided in two groups: Practice 

(P) and Theoretical-practice (TP). In these teachers´ classroom the level of daily exposition was 

measured during weeks and the continuous equivalent pondered sound level A (LA,eq) was 

registered. The greatest level obtained was between 84,3 and 73,0 dB (A) for the (P) group and 

the (TP) respectively. According to the results of the questionnaire of individual sensitiveness to 

the noise, teachers were classified in Sensitive to Noise (SN) and Non Sensitive to Noise (NSN). 

To evaluate how much the noise interferes in their cognitive performance, they were tested 

during four weeks in two periods of the day. The analysis of the results shows that the (P) group 

had a better performance than the (TP). However both groups showed a decrease in their 

performance after being exposed to the noise in the classroom. Concerning to the individual 

sensitiveness to the noise, it showed that the NSN had better performance than the SN group 

and again both groups showed a decrease in their cognitive performance under the same 

circumstances. The results showed that there is a relation between noise exposition and teachers 

cognitive performance although this may not happen in all the analised variables. Finally these 

results should be considered as a premise to emphasize the risk of exposition to the noise that 

the mentioned profissionals have to endure. 

 

Key-words: Noise, Exposition, Teachers, Cognitive Performance, Sensitiveness. 
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 Em exposições a elevados níveis sonoros, os efeitos auditivos já são reconhecidos como 

um factor de risco ocupacional para a saúde dos trabalhadores. No entanto, para níveis 

inferiores, a exposição ao ruído ocupacional pode ser também um factor de perturbação da 

saúde individual e bem-estar dos trabalhadores e a frágil percepção dos seus efeitos constitui 

uma condicionante de risco acrescido, na medida em que potencia uma menor protecção. 

Muitos estudos foram já realizados no sentido de indagar os efeitos físicos, fisiológicos e 

psicológicos do ruído sobre o indivíduo, concluindo-se que, em alguns contextos de trabalho, os 

níveis de exposição sonora são demasiado baixos para provocar danos a nível auditivo, mas são 

suficientemente altos para afectar os trabalhadores em tarefas com uma determinada exigência 

cognitiva: a nível da concentração, tempo de reacção e capacidade de memória, devendo ser, 

portanto, considerados como aspectos críticos no que concerne ao risco ocupacional (Arezes et 

al., 2009). 

 O ruído pode ser definido como um som desagradável e susceptível de provocar danos 

na saúde do indivíduo. Devido à intensa urbanização e industrialização, seguido do boom de 

tráfego, o ruído ou “som indesejável” converteu-se num factor irritante e omnipresente, tanto na 

vida quotidiana como em ambientes profissionais (Burns et al., 1973, citados por Belojevic et al., 

2003). 

  O ouvido humano é extremamente sensível e susceptível ao ruído e os efeitos da 

exposição ao ruído ambiental podem, por vezes, ser extremamente nocivos para o organismo, 

não se limitando apenas às perdas auditivas. A exposição prolongada a níveis sonoros elevados 

pode conduzir ao esgotamento físico e a alterações químicas, metabólicas e mecânicas do órgão 

sensorial auditivo. Ocorrendo, consequentemente, alterações do ritmo biológico, acarretando 

"the mind, in short, works on the data it receives, very much as a sculptor works on his block of 

stone. In a sense the statue stood there from eternity. But there are a thousand different ones 

beside it, and the sculptor alone is to thank for having extricated this one from the rest… Other 

sculptors, other statues from the same stone! Other minds, other worlds from the same 

monotonous and inexpressive chaos!" 

(William James, 1890) 
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distúrbios na saúde e na qualidade do sono individuais. Tal como para qualquer outro estímulo 

ambiental, existem fortes evidências que os indivíduos diferem na sua sensibilidade ao ruído 

(Cohen & Weinstein, 1982; Glass & Singer, 1972; Topf, 1989; Weinstein, 1978). Também os 

dados recolhidos por Arezes & Santos (2008) revelaram que o ruído tem um impacto 

significativo no comportamento social e na realização de outras actividades humanas, tais como 

desempenho no trabalho, diálogo, descanso, lazer, e, num cenário extremo, considera-se que 

pode causar danos psicológicos irreversíveis. 

 Os indivíduos diferem nas suas reacções para com o ruído, constituindo a sensibilidade 

individual ao ruído uma característica da personalidade de cada sujeito. Aliás, Stansfeld (1992) 

refere que, para as mesmas condições acústicas, os indivíduos podem manifestar uma 

variabilidade de reacções diferentes, podendo estas ser parcialmente explicadas pela 

característica da personalidade referente a uma sensibilidade subjectiva ao ruído. 

 Muito se tem investigado sobre a influência do ruído ocupacional na saúde dos 

trabalhadores, bem como os impactos decorrentes da exposição dos mesmos a determinados 

níveis de pressão sonora. Se por um lado, para níveis de pressão sonora superiores aos Valores 

de Acção Inferiores (LEX,8h= 80 dB(A)), contemplados na legislação portuguesa (Decreto-Lei nº 

182/2006, de 6 de Setembro), remetem para o risco de perda auditiva, por outro, para níveis de 

exposição sonora inferiores a este valor, não contempla qualquer implicação legal. Embora 

vários estudos reconheçam que a exposição ao ruído ocupacional exerce uma interferência física 

e fisiológica sobre a saúde do trabalhador, também existem evidências da sua interferência 

psicológica, em particular sobre o desempenho cognitivo dos indivíduos, principalmente, sobre 

tarefas que envolvem memorização, atenção e concentração (Arezes & Santos, 2008, Belojevic 

et al., 2003 e Smith, 1991).  

 As escolas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural das sociedades modernas. Para os profissionais do ensino, o nível de 

pressão sonora a que estão expostos tem vindo a aumentar. Segundo Hans (2001), nas últimas 

décadas algumas pesquisas foram realizadas quanto à presença do ruído em escolas, pois 

muitos equipamentos surgiram para auxiliar o ensino, tais como, vídeos, computadores, 

retroprojectores, assim como os laboratórios, receberam muitos equipamentos adicionais. 

Acredita-se que estes equipamentos auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, no entanto, os 

professores e o ambiente físico devem estar preparados para recebê-los e utilizá-los. Também a 

metodologia de ensino se alterou, no sentido de permitir a participação mais activa do aluno nas 
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salas de aula. A comunicação verbal é a mais frequentemente utilizada pela espécie humana e, 

como tal, ouvir e falar assumem um aspecto primordial nesta correspondência. A linguagem no 

ensino detém um papel fulcral e os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem 

empregam-na como instrumento de trabalho. Muitas vezes, o ruído numa sala de aula atinge 

valores elevados e a comunicação fica comprometida, bem como os seus propósitos, traduzindo-

se, comummente, em efeitos prejudiciais para alunos e professores.  

 Se, por um lado, a aprendizagem é afectada, por outro, a capacidade de transmitir 

conhecimentos também. Acredita-se pois, que os profissionais do ensino, embora na maior parte 

do tempo não estejam expostos a níveis de pressão sonora capazes de se traduzir em risco de 

perda auditiva, estão sujeitos a níveis de pressão sonora suficientemente elevados para 

interferirem no desempenho das suas tarefas, dada a exigência cognitiva da actividade que 

desempenham. 

  Em alguns ambientes de trabalho, o ruído é demasiado baixo para ter um impacto 

significativo na audição dos trabalhadores, embora possa ter um efeito importante em termos de 

desempenho cognitivo dos mesmos (Arezes & Santos, 2008). 

 Assim sendo, ao longo deste trabalho pretende-se demonstrar que para uma profissão 

tão exigente em termos cognitivos, como a docência, os níveis sonoros a que os professores 

estão sujeitos são suficientemente altos para poderem interferir com o seu desempenho. 

 A presente dissertação organiza-se em 4 capítulos. Sendo que os 2 primeiros reportam-

se à Revisão Bibliográfica (componente teórica) e os outros 2 últimos ao Desenvolvimento do 

Trabalho (componente empírica). 

 Nesta lógica organizacional, após a Introdução, Definição e respectivos objectivos do 

estudo, numa abordagem geral sobre a temática a abordar ao longo do trabalho, no Capítulo 1 

apresentar-se-á o conceito de ruído e os efeitos sobre o indivíduo decorrentes da exposição ao 

ruído. O capítulo principiará, com uma referência ao enquadramento que o tema merece através 

da apresentação do conceito físico do ruído, reportando-se ao som e às características que lhe 

são próprias. Prosseguindo-se com a abordagem do ruído como um factor de perturbação 

individual, considerando os efeitos fisiológicos (auditivos e extra-auditivos) e psicológicos, deste 

agente físico sobre o organismo. Para além disto, impunha-se que se abordasse a questão da 

sensibilidade individual ao ruído e, como esta é uma questão subjectiva que depende de cada 

indivíduo, apresentar-se-ão algumas estratégias de avaliação da sensibilidade individual ao ruído, 
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dando maior ênfase à escala de avaliação da sensibilidade individual ao ruído (Weinstein Noise 

Scale), proposta por Weinstein (1978).  

 No Capítulo 2 serão abordados alguns aspectos concepcionais sobre o ensino e a 

profissão de docente, destacando-se a responsabilidade que a escola possui na continuidade e 

construção das sociedades actuais. Mas falar sobre o ensino conduz-nos ao processo de ensino-

aprendizagem, como tal, serão contemplados os conceitos de aprendizagem, memória e 

cognição, bem como as estratégias de ensino-aprendizagem necessárias ao alcance do sucesso 

formativo. A concepção da aprendizagem pressupõe a existência de uma componente interactiva 

entre os seus intervenientes neste processo (professores e alunos). Neste contexto, a dinâmica 

de grupo na sala de aula é determinante para a promoção da aprendizagem e, por isso, a sala 

de aula assume propriedades específicas e regras de gestão. Em ambiente escolar e, 

particularmente, em contexto de sala de aula, o ruído constitui um incómodo e um agressor para 

os interlocutores no processo de ensino-aprendizagem. Nesta sequência, identificar-se-ão as 

fontes de ruído na sala de aula. Seguidamente, aludir-se-á a alguns aspectos comunicacionais, 

como a reverberação do som e a inteligibilidade da fala.  

 Relativamente ao Capítulo 3, no decurso do mesmo, serão apresentados todos os 

procedimentos metodológicos relativos à implementação do trabalho realizado. Assim, dada a 

natureza exploratória do estudo, a metodologia adoptada, principalmente, de índole quantitativa 

e orientada para os resultados. Numa primeira abordagem, será realizado um enquadramento 

relativo à amostra, no que concerne à selecção e caracterização da instituição e respectiva 

amostra em causa. Posteriormente, apresentar-se-ão os instrumentos de investigação que 

permitiram a execução do estudo, designadamente, o questionário de avaliação da sensibilidade 

individual ao ruído, a descrição do equipamento de medição dos níveis de pressão sonora e os 

testes de desempenho cognitivo aplicados. Considera-se que este capítulo tem uma particular 

importância para a compreensão da componente empírica do estudo. 

 No que concerne ao Capítulo 4, este contemplará a apresentação dos resultados 

quantitativos obtidos através da aplicação dos diferentes instrumentos de investigação, a 

respectiva análise e, posterior discussão dos mesmos. Inicialmente, apresentar-se-ão os 

resultados da avaliação da sensibilidade individual ao ruído, obtidos através da aplicação do 

questionário elaborado com base na WNS de Weinstein (1978), exposto no Anexo I, seguindo-se 

a sua análise e discussão. De seguida, continuando com o mesmo procedimento, constatar-se-

ão os resultados do nível de exposição sonora a que os indivíduos da amostra estiveram sujeitos, 
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procedendo à abordagem dos mesmos no total das 4 semanas de implementação do estudo, 

em cada uma das semanas em particular e por dias da semana. Finalmente, apresentar-se-ão 

os resultados dos testes de desempenho cognitivo (Cognitive Labs, 2008). Relativamente ao 

estudo destes resultados, eles serão apresentados, inicialmente, no total das 4 semanas em que 

o estudo decorreu, por semanas individualmente, e por dias da semana, para o período da 

manhã (antes da exposição ao ruído ocupacional) e da tarde (após a exposição ao ruído 

ocupacional), em cada momento de avaliação. A análise e discussão dos resultados pressupõem 

o recurso a algumas referências bibliográficas, devidamente identificadas. 

  Esta dissertação termina com a apresentação da Conclusão e desenvolvimentos futuros 

no qual se evidenciará uma sistematização dos resultados mais relevantes. Apresentar-se-ão os 

contributos decorrentes das abordagens efectuadas na componente teórica. Tendo como 

referência a componente empírica, serão destacadas as conclusões que mereceram maior 

relevância, no que respeita à sensibilidade individual ao ruído, ao nível de exposição sonora e ao 

desempenho cognitivo. Finalmente, serão propostas algumas linhas orientadoras que poderão 

ser utilizadas em investigações futuras. 
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Definição e Objectivos do Estudo 

 

 A investigação do ruído nos estabelecimentos de ensino tem adquirido uma particular 

relevância, em particular nos países desenvolvidos, numa vertente que considera que o sucesso 

da aprendizagem depende das condições de acústica a que os interlocutores deste processo 

estão submetidos. Nesta medida, professores e alunos estão sujeitos a um nível de exposição 

sonora que pode condicionar o processo de ensino-aprendizagem e acarretar consequências 

psicofísicas para ambos os intervenientes. O presente trabalho centra-se, fundamentalmente, 

nos professores de diferentes áreas de leccionação e nos possíveis efeitos que o ruído 

ocupacional, das salas de aula, pode acarretar ao nível do seu desempenho cognitivo. Há, pois, 

uma questão fulcral que se coloca: “Até que ponto o ruído ocupacional afecta o desempenho 

cognitivo dos professores?”.  

 Nesta medida, a concretização deste trabalho tem como objectivos: 

 

 Objectivo Geral: 

  - a investigação da relação existente entre a exposição ao ruído nas salas de aula e o 

desempenho cognitivo dos professores, considerando a exigência intelectual do trabalho que 

desempenham. 

 

 Objectivos Específicos: 

   - a identificação do ruído como factor de perturbação no desempenho cognitivo; 

              - a determinação da influência da exposição ao ruído nas salas de aula sobre o             

desempenho cognitivo;        

 - a análise da influência da exposição ao ruído no desempenho cognitivo; 

 - a reflexão sobre a influência da exposição ao ruído no desempenho cognitivo.  
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Capítulo 1 

 O Ruído e o Indivíduo 

 

1.1 Introdução  

  

 Este capítulo tem, como pontos centrais, a apresentação da concepção física e 

fisiológica do ruído. Ao longo do mesmo apresentar-se-á o conceito e características do som e 

revelar-se-ão alguns efeitos do ruído sobre a saúde do indivíduo.  

 Se, por um lado, muitas vezes o nível de exposição ao ruído ocupacional não é 

suficientemente elevado para causar perdas auditivas, por outro, as suas consequências podem 

ser mais latentes, conduzindo a efeitos extra-auditivos, adversos ao organismo humano e, até 

mesmo, efeitos a nível psicológico, como por exemplo, perda de concentração, diminuição do 

desempenho cognitivo, dificuldades de memorização, etc. 

 A literatura revela que a definição do conceito de sensibilidade individual ao ruído ainda 

é inconsistente. Esta assume um critério subjectivo, que se traduz no incómodo que o ruído 

potencia no indivíduo, podendo mesmo ser associada a factores culturais. A sua avaliação pode 

ser efectuada através de um questionário, como por exemplo, a Weinstein’s Noise Scale (WNS), 

elaborada por Weinstein (1978), já amplamente validada e utilizada numa variedade de estudos, 

tanto de campo, como laboratoriais. 

 

1.2 Concepção Física do Ruído 

 

 O ruído é frequentemente considerado como um som incómodo (Stansfeld, 1992). Para 

Azevedo & Lima (2002), enquanto o som consiste numa entidade física, mensurável e objectiva, 

o ruído é um conceito psicológico que é definido como som indesejado. Os sons altos, de alta 

frequência, imprevisíveis e intermitentes são mais percebidos como ruído, principalmente 

quando interferem com alguma actividade. O mesmo autor refere que, apesar do 

reconhecimento da importância das características físicas do ruído, não podemos ignorar as 

propriedades que as pessoas atribuem ao ruído e que não podem ser medidas em dB ou 

noutras medidas físicas. Segundo Sousa (2006), o ruído é qualquer som que nos é 

desagradável, identificado como "som indesejável". Contudo, som indesejável ainda não é 
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suficiente para tal generalização, uma vez que o que possa parecer indesejável para uns pode 

não o ser para outros. Esta é, portanto, uma questão subjectiva. Stansfeld & Matheson (2003) 

referem que muitas vezes a condição psíquica torna-se determinante quanto à percepção do 

mesmo vir a incomodar ou não. A diferença entre som e ruído é pessoal na maioria dos casos, 

excepto quando se trata de um som com elevada intensidade (acima de 100 dB) e/ou quando 

se manifesta num período de curta duração, menos que 1,0 s (segundo), o chamado ruído de 

impacto. Assim, o ruído será quase sempre uma questão individual e, em alguns casos, até 

cultural. 

 Do ponto de vista físico pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica 

estatisticamente aleatória de um meio elástico (Miguel, 2007).  

 

1.3 O Som: Conceito 

  

 Dos fenómenos físicos existentes na Natureza, o som talvez seja o que mais sensibiliza o 

Homem (Fernandes, 2006). Para Guyton (1988), o ouvido humano possui a função de converter 

o som em impulsos nervosos, ou seja, em sinais eléctricos que são conduzidos ao cérebro 

produzindo sensações sonoras.   

 O som pode ser definido como qualquer variação de pressão passível de identificação 

pelo ouvido humano. Tal como as peças de dominó, as ondas de pressão sonora propagam-se 

quando uma partícula de ar imprime movimento à partícula que lhe está mais próxima, 

alargando-se este movimento a partículas cada vez mais afastadas da fonte sonora (Arezes, 

2002). Por seu turno, Guyton (1988) menciona que o som é originado por uma série de ondas 

de compressão repetidas, que se propagam através do ar em forma de ondas a uma velocidade 

aproximada de 321, 8 m/s (metros por segundo) e, ao alcançar o ouvido, produzem sensações 

sonoras. 

 

1.3.1 Características do Som 

 

 Segundo, Guyton (1988), o som apresenta 3 características: a frequência, o nível sonoro 

ou intensidade sonora e a duração. 

 

1.3.1.1 Frequência e Espectro 
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 Ao considerar-se um ponto da onda sonora verifica-se que a pressão oscila um 

determinado número de vezes por segundo à volta da pressão atmosférica. O número de 

flutuações ou períodos por segundo (Hertz) define a frequência ou altura do som (Miguel, 2007). 

 

  Equação 1 

 

 

Em que: f é a frequência, em Hertz (Hz); 

  T é o período, em segundos. 

 

 Para se ter a noção exacta da composição do ruído é necessário determinar o nível 

sonoro para cada frequência. Este tipo de análise chama-se análise espectral ou análise por 

frequência e costuma ser representada graficamente num sistema de eixos onde as frequências 

se situam no eixo das abcissas e os níveis sonoros no eixo das ordenadas (Miguel, 2007). 

 A escala de frequências é usualmente dividida em 3 grandes grupos: os infra-som, a 

gama de frequências audível e os ultra-sons. A gama audível compreende os sons cujas 

frequências vão desde 20 a 20 000 Hz e, como o seu nome sugere, é susceptível de provocar 

reacção ao nível da audição humana. Está dividida em 10 grupos de frequências designados por 

oitavas. Cada oitava, por seu turno, está dividida em 3 grupos de terços de oitava. Abaixo de 20 

Hz situam-se os infra-sons e, acima de 20 000 Hz os ultra-sons, Miguel (2007). De acordo com 

Guyton (1988), o grau de sensibilidade para cada frequência de som depende de pessoa para 

pessoa e, também, está relacionada com parâmetros tais como: tempo de exposição ao ruído, 

sexo, idade, infecções do ouvido por vírus ou bactérias, etc. Os sons de baixa frequência 

(inferiores a 1000 Hz) são designados de graves e os que se encontram acima de 3000 Hz de 

agudos. Na Natureza encontramos uma fusão de vibrações de diferentes frequências. Os sons, 

na sua forma absoluta, são constituídos por componentes de várias frequências. 
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1.3.1.2 Nível Sonoro (Intensidade) 

 

 Qualquer fonte sonora emite uma determinada potência acústica, característica e de 

valor fixo, relacionada com a saída da mesma. As vibrações sonoras originadas pela fonte têm, 

no entanto, valores variáveis dependentes de factores externos, tais como a distância e 

orientação do receptor, variações de temperatura, tipo de local, etc. A intensidade das vibrações 

sonoras, ou das variações de pressão que lhes estão associadas exprime-se em newton por 

metro quadrado (N.m-2), ou pascal (Pa), e designa-se por pressão sonora. A medida de pressão 

sonora numa escala linear é contudo impraticável, pois compreende cerca de um milhão de 

unidades. Com efeito, o limiar da audibilidade a 1000 Hz é provocado por uma pressão de 20 µ 

Pa, enquanto que o limiar da dor ocorre a uma pressão de 100 Hz (Miguel, 2007). O mesmo 

autor expõe que a intensidade do som depende da energia das oscilações e define-se em termos 

de potência por unidade de área. Os diferentes tipos de som que existem na Natureza têm 

intensidades distintas, sendo este intervalo de intensidades sonoras muito amplo e adequá-lo a 

uma escala eficiente constituiu uma grande dificuldade. Além disso, o ouvido não responde 

linearmente aos estímulos, mas sim logaritmicamente. Motivos pelos quais, se chegou ao 

consenso de utilizar uma unidade logarítmica para medir a intensidade, designada por decibel 

(dB), que é uma escala linear utilizada para definir uma escala de amplitude logarítmica com a 

qual se reduz um grande intervalo de valores de amplitude a um pequeno conjunto de números. 

Refere, ainda, que o décibel é, por definição, o logaritmo da razão entre o valor medido e um 

valor de referência padronizado e corresponde praticamente à mais pequena variação da 

pressão sonora que um ouvido normal pode distinguir nas condições normais de audição. 

 De acordo com a Norma Portuguesa, NP 1730: 1996, o nível de pressão sonora, Lp, em 

decibéis é dado pela expressão (Miguel, 2007) da equação 2: 

 

Equação 2  

 

 

Em que: 

P é o valor eficaz ou RMS (Root Mean Square, ou seja, Raiz quadrada da média aritmética dos 

quadrados) da pressão sonora, em pascal (Pa); 

Po é o valor eficaz da pressão sonora de referência (2 x 10 -5 Pa). 
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 Ainda, Miguel (2007) salienta que na generalidade dos casos, o nível sonoro varia com o 

tempo, sendo necessário explicitar uma relação entre o nível e a sua duração. Tal objectivo é 

conseguido através do nível sonoro contínuo equivalente, que representa um nível sonoro 

constante que, se estivesse presente durante todo o tempo de exposição, produziria os mesmos 

efeitos, em termos de energia, que o nível variável. A decisão acerca da tolerabilidade para uma 

exposição de curta duração a ruídos contínuos depende da forma como se estima que o ouvido 

faz a integração da quantidade de ruído recebido num determinado intervalo de tempo.  

 Por sua vez, de acordo com Miguel (2007), a NP 1730: 1996, considera a seguinte 

expressão para o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A num determinado intervalo de 

tempo T, com início em t1 e fim em t2 : 

 

 

Equação 3 

 

 

Onde, 

 

 

Equação 4 

 

Onde, T =  

 

 

1.3.1.3 Duração 

 

 A duração do som é medida em segundos. Assim, os sons são classificados como sendo 

de curta ou cumprida (ampla) duração, sendo que os de curta são aqueles que duram menos de 

0,1s e que dificultam a percepção e dos de cumprida duração duram mais de 1s (Guyton, 

1988).  
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1.4 Concepção Fisiológica do Ruído  

 

 O ruído pode afectar o organismo humano de diversas formas, provocando 

consequências que podem comprometer a integridade física e psicológica do indivíduo a ele 

exposto. Do ponto de vista fisiológico, será todo o fenómeno acústico que produz uma sensação 

auditiva desagradável ou incomodativa (Miguel, 2007). De acordo com Dodd (2000), poder-se-á 

estabelecer uma distinção entre ruído “razoável”, “insensato” e “excessivo” em função do grau 

de esforço exigido às pessoas expostas para o tornar apenas “audível”. Telo (2006) cita a 

definição da CEE (Comunidade Económica Europeia) (1977): "...Considera-se ruído o conjunto 

de sons susceptíveis de adquirir para o Homem um carácter afectivo desagradável e/ou 

intolerável, devido sobretudo aos incómodos, à fadiga, à perturbação e não à dor que podem 

produzir”. Também Kryter (1985) define o ruído em termos dos efeitos que este produz nas 

pessoas como sendo “toda a energia acústica audível que afecta negativamente o bem-estar 

fisiológico ou psicológico das pessoas a ele expostas”. 

 

1.5 O Ruído como Factor de Perturbação Individual 

 

 As consequências mais evidentes da exposição a níveis elevados de ruído são os 

problemas auditivos. O mecanismo da audição é bastante complexo e ainda existem muitas 

controvérsias em relação ao seu funcionamento. No entanto, é conhecido que as informações 

auditivas são apenas captadas pela orelha e processadas ouvido, sendo que a interpretação do 

som é um fenómeno que se completa no cérebro. Assim, parece ser reduzida, então, a 

importância desses elementos, pois servem apenas como instrumentos de detecção sonora. 

Qualquer tipo de alteração fisiológica dos mesmos significa perda das suas capacidades 

funcionais, com consequente decréscimo na capacidade de interpretação sonora pelo cérebro 

(Losso, 2003). O ruído constitui uma causa de incómodo para o trabalho, um obstáculo às 

comunicações verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma 

auditivo e alterações fisiológicas extra-auditivas (Miguel, 2007). De acordo com diversos autores, 

os efeitos do ruído ambiental podem afectar o organismo humano de forma directa ou indirecta, 

considerando-se para o efeito a frequência, a intensidade, a duração e a susceptibilidade 

individual, às quais o ser humano se encontra exposto (Carmo, 1999). 
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 O ruído é um dos problemas ambientais mais difundidos nos locais de trabalho, 

(Lundquit et al., 2000, citam como fonte a OMS, 1980). Os mesmos autores referem, também, 

que para além do risco de perdas auditivas, o ruído pode causar outros problemas graves, 

mesmo em exposição a níveis sonoros mais baixos. Aludem que, na Suécia, cerca de 25% de 

trabalhadores das áreas administrativas e de serviços se consideram expostos ao ruído, em 

especial nos grupos de trabalho da saúde e da educação, numa referência dos autores à 

estatística da Suécia relativa ao ano de 1997. 

 No relatório da OMS (1999) foram reportados alguns efeitos observados nos seres 

humanos decorrentes da exposição ao ruído, tais como, fadiga, nervosismo, reacções de stresse, 

ansiedade, falta de memória, cansaço, irritação, problemas nas relações humanas, entre outros. 

A exposição contínua ao ruído interfere na comunicação ou pode causar problemas à saúde e 

provocar sinais patológicos, como perda de atenção, irritabilidade, fadiga, dores de cabeça, 

aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, vasoconstrição periférica, aumento da 

secreção e da mobilidade gástrica, contracção muscular, entre outros, quer para o cidadão 

comum quer para muitos grupos profissionais mais expostos ao ruído (Sousa, 2006). Também 

Cantrell (1974) menciona alguns efeitos na circulação sistémica, como constrição dos vasos 

sanguíneos periféricos e perturbações circulatórias e, inclusive, hipertensão.  

 Vários autores (Cohen & Weinstein, 1982, Glass & Singer, 1972, Topf, 1989 e 

Weinstein, 1978) referem que o ruído deve ser encarado como um factor de perturbação 

individual, pois existem diferenças individuais de tolerância a este agente. Este age sobre o 

organismo humano de diversas formas, prejudica não só o funcionamento individual, como o 

comportamento da actividade física e mental dos indivíduos. Também Stansfeld & Matheson 

(2003), relatam que o ruído interfere no desempenho de tarefas complexas, modifica 

comportamentos sociais e causa incómodo. É provável que o risco de desenvolvimento de 

doença mental ou física atribuíveis ao ruído ambiental seja muito reduzido, Embora pareça ser 

demasiado cedo para ser determinado em termos do processo de investigação. Parte do 

problema é que a interacção entre as pessoas, o ruído e a falta de saúde é complexo. Perante a 

exposição ao ruído, os seres humanos não são normalmente receptores passivos e podem 

desenvolver estratégias para reduzir o impacto dessa exposição. Se as pessoas não gostam do 

ruído, podem agir de forma a evitá-lo, afastando-se ou, se forem incapazes de se afastar, 

desenvolver estratégias para o acautelar. Aprender a lidar com o ruído pode ser suficiente para 

atenuar eventuais efeitos indesejáveis. A Percepção de controlo sobre a fonte do ruído pode 
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reduzir a ameaça do ruído e da crença de que este pode ser prejudicial. Miguel (2007) por seu 

turno, considera que os efeitos nocivos do ruído sobre o organismo podem ser divididos em 

fisiológicos e psicológicos, considerando que o ruído lesa, não só o sistema auditivo 

propriamente dito, mas também as diferentes funções orgânicas. 

 

1.5.1 Efeitos Fisiológicos do Ruído 

 

1.5.1.1 Efeitos Fisiológicos Auditivos: Risco de Perda Auditiva 

 

 A perda auditiva é tipicamente definida como um aumento do limiar da audição e 

avaliada pelo limiar audiométrico (Eniz, 2004). Seligman (1997) refere que do ponto de vista 

sensorial se observa que as pessoas atingidas pela surdez são afastadas das experiências 

sonoras, ao ponto de ficarem completamente isoladas do mundo dos sons. Já ao nível 

intelectual, ficam privadas da modalidade primária no processo de inter-relações, sofrendo 

frustrações e insucessos nas áreas sociais, ocupacionais e emocionais. O risco de surdez 

permanente varia, evidentemente, de acordo com a intensidade e a duração da exposição que, 

segundo a NP nº 1733:1981, se pode distribuir de acordo com a configuração descrita na tabela 

1. Do ponto de vista quantitativo, um som ou ruído admite ser prejudicial ao indivíduo quando 

adquire um nível de pressão sonora aproximadamente de 70 dB(A), ainda que se admitam níveis 

até 85 dB(A) para trabalhos de até 8 horas diárias (Costa, 1994 e Santos, 1999). 

 

Tabela 1 – Risco de surdez devida exclusivamente ao ruído, por anos de exposição 
 (adaptado da NP-1733:1981). 

  

 

Nível sonoro contínuo equivalente 

dB(A) 

Anos de exposição 
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7 

12 

18 

26 
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0 
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10 
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29 

42 
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71 
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28 

42 

58 

78 

87 
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29 

43 

60 

78 

84 

0 

8 

18 

31 

44 

62 

77 

81 
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20 

32 
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61 

72 

75 

0 

10 

21 

29 

41 

54 

62 

64 

0 

7 

15 

23 

33 

41 

45 

47 
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1.5.2 Efeitos Psicológicos 

 

 Embora exista uma influência física e fisiológica, a exposição ao ruído ocupacional pode 

também representar uma influência psicológica sobre o trabalhador, em especial no que 

concerne ao seu desempenho cognitivo. Na realidade, em alguns contextos de trabalho, os níveis 

de exposição ao ruído não são suficientemente altos para causar perdas auditivas, mas podem 

afectar os trabalhadores em exigências cognitivas, tais como, a concentração, a velocidade de 

reacção e habilidades de memória, por isso, devem ser considerados aspectos críticos no que 

diz respeito aos riscos ocupacionais (Arezes et al., 2009). 

 O problema do ruído deve ser encarado seriamente, não só no ambiente industrial, mas 

também na comunidade em geral, pois ele afecta as pessoas na sua individualidade e na 

sociedade, alterando o seu comportamento e relacionamento (Quick & Lapertosa, 1981). 

 De acordo com o termo “desempenho mental”, várias formas de reacção podem ser 

consideradas (por exemplo, actividades de controlo, rapidez de reacção, aprendizagem, 

memorização ou inteligência), embora o desempenho perceptivo ou motor envolva 

principalmente a actividade muscular ou de resposta sensorial, a actividade mental ou de 

desempenho cognitivo baseia-se, essencialmente, sobre a actividade intelectual. No desempenho 

mental há várias etapas a considerar: os processos sensoriais; percepção e atenção; memória a 

curto prazo (MCP); memória longo prazo (MLP) e processadores centrais e específicos. Para 

além da enorme quantidade de informações detectadas pelos órgãos dos sentidos durante a 

realização da tarefa cognitiva, algumas partes são identificadas, seleccionadas e organizadas 

através de processos de percepção e de atenção. Na transformação, os dados relevantes podem 

ser “arquivados” e comparados com os dados já guardados na MLP. Em tarefas com carga 

mental mais elevada, por exemplo, o pensamento, a central de processamento desses dados, é 

necessária para seleccionar e executar a resposta adequada. Em todas as fases existem, 

individualmente, determinadas limitações de capacidade que podem conduzir à perturbação por 

alguns factores intrínsecos ao processamento (Gamberale et al., 1990, citados por Belojevic et 

al., 2003). 

 Antes de se referirem os efeitos da exposição ao ruído sobre a memória, a motivação, a 

atenção e a concentração, será importante termos presente estes conceitos e a sua relevância 

na retenção da informação. Assim, a memória não é um sistema único, é antes um sistema 

formado por vários subsistemas ou componentes que armazenam conhecimentos de natureza 
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diferente e durante períodos de tempo também diferentes. Os principais sistemas de memória 

são a MCP e a MLP. A MCP é um sistema responsável pelo processamento e permanência 

temporária da informação para efeitos de conclusão das tarefas em curso, é um sistema 

limitado de retenção e armazenamento temporário de informação. Os limites temporais situam-

se à volta de alguns segundos e os limites de capacidade de informação, que se pode reter de 

modo integral e por ordem após a respectiva apresentação, estão circunscritos em torno de 5 a 

9 itens. Por seu turno, a MLP é o sistema que armazena a informação e conhecimento durante 

longos períodos de tempo (Miller, 1956 e Baddeley, 1994, citados por Pinto (1994). 

 Relativamente à motivação, segundo Kueth (1974), usa-se o termo motivação em 

referência a alguma actividade dirigida: uma pessoa é motivada para diversas actividades (o 

trabalho, o estudo, a leitura). Sempre que se discute a motivação, dá-se ênfase à natureza 

propositada da conduta. Quando uma pessoa é motivada para alcançar uma meta, a sua 

actividade consiste num movimento em direcção a essa meta. 

 No que concerne à atenção, será importante referir que para se aprender alguma coisa 

é preciso primeiro prestar atenção e tal significa, antes de mais, seleccionar um ou mais 

estímulos de entre os muitos que nos rodeiam de modo a poderem ser processados de forma 

mais vasta e profunda em momentos posteriores, se tal for considerado conveniente. A cada 

instante o ser humano é bombardeado com inúmeras informações, quer externas, provenientes 

do meio ambiente, quer internas, provenientes do próprio organismo. O processamento de todas 

as informações é manifestamente impossível, de modo que uma selecção do que é mais 

relevante deverá ser efectuada a cada momento. A atenção implica portanto uma selecção de 

estímulos entre os muitos que poderiam atrair a atenção e por outro, um esforço de controlar a 

informação irrelevante e concorrente de forma a permitir a concentração no processamento da 

informação considerada útil. O número de estímulos a que num instante se pode prestar 

atenção é bastante limitado, podendo aumentar ou diminuir conforme o grau de familiaridade. A 

similaridade das fontes de informação é uma dificuldade acrescida na tarefa de prestar atenção, 

provocando interferências mútuas e exigindo maiores recursos de processamento, Pinto (1994).  

 

1.5.2.1 Efeitos do Ruído Sobre a Memória 

  

 Num estudo realizado por Boman et al. (2005), sobre os efeitos do ruído na memória, os 

autores verificaram que apenas a MLP foi afectada pelo discurso irrelevante e pelo ruído do 
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tráfego rodoviário. Também a leitura e a linguagem baseada na memória são particularmente 

vulneráveis à exposição ao ruído (Hygge, 2003). 

 Embora os efeitos concretos do ruído sobre a leitura e a memória em crianças tenham 

sido demonstrados, não há, ainda, nenhuma descrição pormenorizada de como os processos 

cognitivos e de memória são distintamente afectados por diferentes fontes de ruído. As dispersas 

evidências disponíveis indiciaram que o desempenho na capacidade de memorização na leitura 

de textos em crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos foi mais afectada 

pela exposição ao ruído de aviões, do que ao proveniente do tráfego automóvel, que por sua vez, 

foi mais prejudicial do que a exposição ao ruído do tráfego ferroviário. Além disso, o efeito do 

ruído foi menos evidente no reconhecimento do que na capacidade de memorização do texto. No 

total, estes são os escassos resultados empíricos de como diferentes fontes de ruído podem 

afectar a memória das crianças, no entanto, não existem estudos comparativos sobre os adultos. 

Manifestam, ainda, que a relação entre a exposição ao ruído e o desempenho nas tarefas 

executadas não parece simples (Boman et al., 2005). Também Banbury et al. (2001) 

mencionam que o tipo de ruído e de tarefas cognitivas realizadas têm influência nos diferenciais 

de desempenho. A degradação do desempenho, ou da performance, depende, em grande 

medida, do carácter do ruído, que parece aceder, obrigatoriamente, sobre a memória, mais do 

que o nível sonoro e o som. 

 

1.5.2.2 Efeitos do Ruído Sobre a Motivação 

 

 Uma série de estudos identificaram uma associação entre a exposição permanente ao 

ruído de aeronaves e a diminuição da motivação (Cohen et al., 1986, Evans et al., 1995, Cohen 

et al., 1980 e Cohen et al., 1981). Contudo, os resultados são inconsistentes.  

 Num estudo realizado no aeroporto de Los Angeles por Cohen et al. (1980), os 

resultados revelaram que as crianças expostas ao ruído permanente das aeronaves têm menores 

probabilidades de resolver um enigma difícil, envolvendo uma experiência de sucesso ou 

fracasso, e foram mais propensas a desistir. Numa repetição do estudo, um ano mais tarde, os 

mesmos autores aferiram que a conclusão de que as crianças expostas ao ruído tinham menos 

probabilidades de resolver um enigma difícil foi replicada e constataram, também, que as 

mesmas crianças são mais susceptíveis de desistir perante um enigma, comprovando os 

resultados anteriormente obtidos. Também os trabalhos de Bullinger et al. (1999) e Cohen et al. 
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(1986), evidenciaram que quanto maior a durabilidade da exposição ao ruído, maiores os 

impactos negativos na motivação. Crook & Langdon (1974), Kyzar, (1977) e Moch-Sibony (1984) 

relataram que os docentes de escolas mais expostas ao ruído expressam dificuldades ao nível da 

motivação dos alunos. Também Haines et al. (2003), referem que os resultados de pesquisas 

quantitativas demonstram, de forma consistente, que as crianças são um grupo de alto risco, 

vulneráveis aos efeitos adversos da exposição ao ruído, em especial os efeitos sobre o 

desempenho cognitivo, motivação e aborrecimento.  

 

1.5.2.3 Efeitos do Ruído sobre a Atenção, Concentração e Desempenho Cognitivo 

 

 Segundo a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (2006) um nível 

de ruído inferior ao que causa perda auditiva pode ter outros efeitos na saúde além dos que 

afectam a audição se interferir permanentemente com o sono e o descanso, perturbar a 

comunicação e a inteligibilidade da fala ou interferir com tarefas mentais que exigem um elevado 

grau de atenção e concentração.  

 Entre as inúmeras áreas investigadas, os vários estudos têm demonstrado que o ruído é 

uma influência negativa sobre a capacidade de concentração na realização de uma tarefa que 

pressuponha atenção (Smith, 1991), sobre o desempenho nas tarefas de pesquisa e de 

memória com elevada memorização (Smith & Miles, 1987) e no desempenho em tarefas de 

avaliação e na detecção de números repetidos (Smith, 1988). Eniz & Garavelli (2006), referiram, 

também, que de entre os problemas causados pelo ruído, destacam-se a falta de concentração, 

a baixa produtividade, a interferência na comunicação e dificuldades de aprendizagem em 

crianças e adolescentes. Também Smith (1991) refere que o ruído tem demonstrado ter efeito 

sobre os recursos cognitivos. 

 De acordo com a investigação realizada por Haines et al. (2001), os autores 

constataram que na continuidade da exposição permanente de crianças ao ruído das aeronaves, 

se verificou que este estava associado a elevados níveis de aborrecimento, degradação da 

leitura, compreensão e atenção prestada, parâmetros aferidos através de escalas padronizadas, 

após ajuste para a idade, privação social e principal língua falada. Também Evans & Lepore 

(1993) referem que os estudos realizados sobre os efeitos prejudiciais do excesso de ruído na 

performance humana ainda são subjectivos. Mas reconhecem que em crianças o ruído 

ambiental prejudica a cognição e a motivação. Eniz (2004), relata que os estudos sobre os 



Capítulo 1 – O Ruído e o Indivíduo 
 

23 
 

efeitos do ruído na performance mostram que o ruído pode produzir um decréscimo no 

desempenho, mas os seus efeitos dependem do tipo de ruído e da tarefa que está a ser 

desempenhada. Concomitantemente, Evans & Maxwell (1997), mencionam que o ruído induzido 

pode melhorar o desempenho em tarefas mais simples, mas deteriora substancialmente o 

desempenho em tarefas mais complexas (tarefas que requerem atenção contínua ou que exigem 

uma grande capacidade de memória). Entre as perdas, as mais fortemente afectadas são o 

raciocínio, a atenção, a concentração, etc.  

 Segundo a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (2005), as 

condições físicas de trabalho constituem uma fonte de stresse para os trabalhadores, 

nomeadamente, a natureza do ruído, incluindo o volume, o tom e a previsibilidade; a 

complexidade da tarefa a realizar pelo trabalhador, por exemplo, o ruído da conversa de outras 

pessoas podem constituir um factor de stresse quando as tarefas requerem concentração; a 

profissão do trabalhador (por exemplo, os músicos podem sofrer de stresse relacionado com o 

trabalho em resultado da sua preocupação com a perda de audição); para o(a) próprio(a) 

trabalhador(a), certos níveis de ruído podem, em determinadas circunstâncias contribuir para 

um estado de stresse, em especial quando a pessoa está cansada, e ser perfeitamente seguros 

noutras circunstâncias. 

 De acordo com, Kishikawa et al. (2009), citando os trabalhos de vários autores, Abel et 

al. (1969), Herridge & Chir (1972), Hiramatsu et al. (2002), Meecham & Smith (1977), 

Tarnopolsky et al. (1980) e Watkins et al. (1980), referem que os resultados de alguns estudos 

de campo têm sugerido relações entre a exposição ao ruído ambiental e uma variedade de 

indicadores de saúde mental, como por exemplo, o consumo de sedativos, taxas de 

internamento hospitalar de ordem psiquiátrica e distúrbios psicossomáticos. No entanto, os 

mesmos autores citam outros estudos (Gattini & Tarnopolsky, 1973, Mc Lean & Tarnopolsky, 

1977, Tarnopolsky et al., 1978 e Stansfeld et al., 1993) que mencionam que a exposição ao 

ruído ambiental não revelou ser uma causa determinante de transtorno psiquiátrico. Assim, as 

relações entre a exposição ao ruído ambiental e a saúde mental parecem ser inconclusivas. 

Também Stansfeld et al. (1993), referem que embora o ruído ambiental possa causar incómodo, 

os resultados obtidos, deignadamente no Caerphilly Collaborative Study in the U. K., não 

evidenciam qualquer associação entre o nível de exposição ao ruído, excepto através de uma 

associação não linear do nível de exposição ao ruído com sintomas de ansiedade. Segundo, 

Ekehammar & Dornic (1990), o ruído é possivelmente o agente de stresse ambiental mais 



Capítulo 1 – O Ruído e o Indivíduo 
 

24 
 

difundido. As diferenças individuais de sensibilidade ao ruído são enormes, referindo Broadbent 

(1972), salientando que embora estas diferenças sejam geralmente constantes, elas podem 

variar consoante as situações. Evans & Lepore (1993), focam que embora as mudanças no 

comportamento social, tais como, o desânimo e agressividade se encontrem associadas com a 

exposição ao ruído, a exposição por si só não é suficiente para originar agressão. No entanto, a 

combinação com a provocação ou hostilidade pré-existente, pode desencadear o processo. Um 

número razoável de evidências revela que o ruído acima de 80 dB está relacionado com o 

comportamento agressivo, nervosismo e irritabilidade.  

 

1.5.3 Outros Efeitos do Ruído 

 

 Segundo Miguel (2007), em certos tipos de actividades o ruído poderá influenciar 

negativamente a produtividade e a qualidade do produto. A irritabilidade e a fadiga geral que o 

ruído pode provocar são factores directamente ligados à ocorrência de acidentes. A Agência 

Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (2005) alerta para o facto de que o ruído 

pode causar acidentes na medida em que dificulta a audição e adequada compreensão, por 

parte dos trabalhadores, de instruções e sinais; sobrepõe-se ao som de aproximação do perigo 

ou de sinais de alerta (por exemplo, sinais sonoros de marcha-atrás dos veículos); distrai os 

trabalhadores, nomeadamente os condutores e contribui para o stresse, que aumenta a carga 

cognitiva e, deste modo, agrava a probabilidade de erros.  

 

1.6 Sensibilidade Individual ao Ruído 

 

 A definição do conceito de sensibilidade ao ruído ainda não é consistente. No entanto, é 

possível considerar-se a seguinte definição: “sensibilidade ao ruído refere-se ao estado interno de 

qualquer indivíduo que aumenta o seu grau de reacção ao ruído em geral” (Job, 1999). Também 

Anderson (1971) definiu a sensibilidade ao ruído como um factor subjacente às atitudes em 

relação ao ruído em geral. 

 Mesmo que o conceito de sensibilidade ao ruído não seja ainda consensual, até porque 

é muito subjectivo, o termo "sensibilidade ao ruído" é frequentemente utilizado em vastas áreas 

de investigação do ruído. No entanto, ele pode ser usado para descrever diversos efeitos e 

avaliado de várias formas. Nos inquéritos sobre o ruído, a sensibilidade ao ruído refere-se ao 
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facto de que os indivíduos diferem no incómodo produzido por diferentes fontes de ruído. Esta 

sensibilidade pode ser encarada como uma variável independente e estar directamente 

relacionada com os resultados, tais como o estado da saúde, ou ser reconhecida como um 

factor que modifica ou medeia os efeitos da exposição ao ruído sobre o resultado mensurado 

(Smith, 2003). 

  É importante referir que as pessoas reagem de forma desigual a diferentes níveis de 

ruído. Aproximadamente, 1 em cada 5 indivíduos é extremamente sensível a perturbações 

sonoras moderadamente fortes (Luz, 2005).  

 Reacções ao ruído (de aborrecimento ou insatisfação) têm, por si só, um importante 

impacto na saúde, assim como podem, eventualmente, contribuir para efeitos nefastos na saúde 

decorrentes da exposição ao ruído. Deste modo, factores como a sensibilidade ao ruído, que 

influenciam estas reacções, são de uma importância considerável. No entanto, é invulgar definir 

claramente a sensibilidade ao ruído (Job, 1999). As reacções individuais de contrariedade ao 

ruído encontram-se dependentes de atributos físicos do ruído, da atitude em relação à fonte de 

ruído e das características pessoais dos inquiridos (Taylor, 1984, Job, 1988 e Green & Fidell, 

1991, citados por Zimmer & Ellermeier, 1999).  

 Muitos trabalhos têm relatado a relação entre as reacções negativas (por exemplo, 

aborrecimento, insatisfação, e os efeitos gerais na saúde) e o nível de exposição sonora. No 

entanto, o nível de exposição sonora não pode ser a principal causa destas reacções, uma vez 

que os indivíduos reagem de forma bastante diferente às mesmas condições acústicas. Alguns 

estudos têm, também, demonstrado que uma variedade de factores de carácter pessoal pode 

influenciar diferentes reacções ao ruído (Fields, 1998, Job, 1996, Kjellberg, 1996, Meijer et al., 

1985). A sensibilidade individual ao ruído é um factor que explica essa diferença de reacções 

(Belojevic et al., 1992, Belojevic & Jakovljevic, 1997, Bullen et al., 1991, Langton, 1976a, 

1976b, Miedema, 2003, Öhstr et al., 1988, Stansfeld et al., 1985, 1992, 2002, e Taylor, 1984).  

 A sensibilidade ao ruído pode ser comprometida por 2 elementos. Primeiro, o ruído é 

importante para as pessoas sensíveis ao ruído que frequentam locais ruidosos, pois discriminam 

mais ruídos e tendem a descobrir ruídos mais ameaçadores e fora do seu controlo do que os 

indivíduos não sensíveis ao ruído. Em segundo lugar, por causa da afectividade negativa, os 

indivíduos sensíveis ao ruído reagem mais ao ruído do que as pessoas menos sensíveis. Isso 

pode resultar numa maior expressão de aborrecimento para com os ruídos por parte dos sujeitos 

sensíveis ao ruído, até porque esta é uma resposta a uma ameaça maior e também porque eles 
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tendem a manifestar uma tendência geral para a irritabilidade, independentemente do ruído. 

Estes 2 últimos factores podem ser utilizados para explicar a associação entre a sensibilidade ao 

ruído e a actual desordem psiquiátrica, explicando o motivo pelo qual a sensibilidade ao ruído é 

um factor de vulnerabilidade para distúrbios psiquiátricos (Stansfeld, 1992). Kishikawa et al. 

(2009), citando os trabalhos de Stansfeld et al. (1993), referem que os resultados de Caerphilly 

Collaborative Study in the U. K. revelaram uma significativa concordância entre a sensibilidade 

ao ruído e o distúrbio psiquiátrico. 

 Pode ser útil distinguir entre a sensibilidade ao ruído proveniente do grau de reactividade 

global para com o ruído e a sensibilidade ao ruído proveniente de outras pessoas, factores que 

são específicos de uma fonte de ruído específica e isso pode aumentar a reacção a essa fonte de 

ruído isoladamente (por exemplo, atitudes negativas para com uma fonte particular de ruído) 

(Job, 1999, citando os trabalhos de Fields, 1992 e Job, 1998). A sensibilidade ao ruído pode ser 

mais especificamente definida, na medida em que qualquer sensibilidade é exclusiva do ruído 

(em geral, e não de qualquer ruído em particular), em vez de alargar a outros estímulos (táctil, 

visual, olfactivo e gustativo). Assim, a sensibilidade ao ruído inclui factores que podem tornar a 

pessoa mais vulnerável aos ruídos em geral. A definição seguinte é dedicada a proporcionar o 

nível adequado de especificidade: a sensibilidade ao ruído refere-se a estados internos (sejam 

eles fisiológicos, psicológicos ou relacionados com estilos de vida ou actividades realizadas) de 

qualquer indivíduo que aumentem o seu grau de reactividade ao ruído em geral. Assim, os 

factores subsequentes poderiam ser componentes da sensibilidade ao ruído (nível de 

reactividade fisiológica à estimulação em geral; acuidade auditiva; atitudes em relação ao ruído 

em geral (mas não de uma fonte sonora especifica); crenças sobre os efeitos nocivos em geral; 

vulnerabilidade causada por outros factores mais stressantes do que o ruído, o nível de apoio 

social e outros mecanismos disponíveis para o confronto ao ruído. Dentro desta definição geral 

de sensibilidade ao ruído, pode ser útil distinguir os diferentes tipos de sensibilidade: 

reactividade fisiológica ao ruído em geral; reactividade psicológica, etc. A medida de 

dependência entre estes factores poderá ser outra questão de investigação empírica. No entanto, 

a ausência de dados relevantes e a incapacidade de especificar como se inter-relacionam estes 

factores (por exemplo, a reactividade fisiológica pode ser detectada por um individuo e deste 

modo alterar a reactividade psicológica, ou as crenças podem aumentar a reactividade 

fisiológica). A sensibilidade ao ruído não deve pois ser ainda especificada em função do possível 

contributo destes factores (Job (1999). Vários autores, Belojevic & Jakovljevic (1997), Langton 
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(1976a), Langton (1976b) e Stansfeld et al. (1985), concluíram que os indivíduos podem ter 

reacções muito diferentes ao ruído, mesmo nas mesmas condições acústicas e referem que a 

sensibilidade individual ao ruído é um factor que explica essa diferença. 

 A complexa e muitidimencional natureza da sensibilidade ao ruído cria dificuldades na 

sua medição em termos inequívocos (Belojevic et al., 2003). Também Cohen & Weinstein 

(1982) referem, num contexto situacional específico, que a sensibilidade subjectiva ao ruído 

pode ser influenciada pelo significado do ruído, humor, motivação e outras variáveis. 

  

1.6.1 Avaliação da Sensibilidade Individual ao Ruído 

 

 A sensibilidade individual ao ruído é frequentemente aferida através de um questionário 

como sensibilidade subjectiva ao ruído. Os indivíduos que facilmente reagem ao ruído podem ser 

identificados pela sensibilidade individual (subjectiva) ao ruído e desta forma conceber medidas 

eficazes de combate à poluição sonora. Um requisito adicional consiste em que a esta 

sensibilidade subjectiva não deverá ser afectada pela exposição ao ruído sob o ponto de vista da 

avaliação de riscos, Kishikawa et al. (2006). 

 A sensibilidade individual ao ruído é geralmente medida por um questionário, tanto em 

estudos aplicados no terreno, como em laboratório e uma das escalas mais frequentemente 

empregues é a escala de Weinstein, ou Weinstein’s Noise Sensitivity (WNS) Scale, a qual é 

utilizada desde a sua criação (Dornic & Ekehammar, 1990, Luz, 2005 e Arezes et al., 2009). 

 Observando a sensibilidade como um traço de personalidade relativamente estável, 

Weinstein (1978) concebeu a Noise Sensitivity Scale. Esta é constituída por itens que abordam 

reacções efectivas ao ruído numa variedade de situações. A escala tem-se revelado satisfatória 

para ter validade preditiva no domínio da investigação (Weinstein, 1978 e Topf, 1989) e, 

também o revelou, recentemente, em definições de laboratório (Ekehammar & Dornic, 1990). 

Também, Belojevic et al. (2003) e Kishikawa, et al. (2006), mencionam que as propriedades 

psicométricas (fiabilidade, consistência interna, estrutura factorial e validade de construção) da 

versão sueca da escala de sensibilidade ao ruído de Weinstein foram consideradas satisfatórias. 

 Vários estudos mostraram a correlação significativa entre o ruído irritante/aborrecido e a 

sensibilidade ao ruído identificada na escala de sensibilidade ao ruído de Weinstein (WNS) 

(Kishikawa et al., 2006), 
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 A escala de sensibilidade ao ruído de Weinstein (1978) é constituída por 21 itens, cuja 

maioria expressa atitudes, em geral, face ao ruído e reacções emocionais a uma variedade de 

sons ambientais encontrados no quotidiano dos estudantes, a população alvo do questionário 

inicial, tal como expressa a tabela 2. Para cada afirmação, são apresentadas seis opções que 

vão desde uma forte divergência/desacordo a uma forte concordância. Com 14 dos 21 itens, a 

concordância com o item indica maior sensibilidade ao ruído por parte do inquirido (Zimmer & 

Ellermeier, 1999). Segundo Luz (2005), cada questão é pontuada até 6 pontos, desde 

“concordo totalmente” a “discordo totalmente”, numa codificação de 1 a 6. Existem também 

questões com codificação inversa, que posteriormente são recodificadas de acordo com o 

regime de pontuação geral das outras questões. A soma de todos os itens conduzirá à obtenção 

de uma determinada pontuação, que pode oscilar entre 21 e 126 pontos. Assim, uma 

pontuação mais elevada revela uma maior sensibilidade ao ruído e uma pontuação mais baixa 

uma menor sensibilidade. De salientar, que em relação à pontuação, existem escalas 

classificadas de 1 a 7 pontos, tal como a utilizada por Arezes et al. (2009) e de 0 a 5, tomando 

como referência, Kishikawa et al. (2009), num estudo de campo numa área residencial ao longo 

das estradas nacionais, em Kusatsu, no Japão.  

 

Tabela 2 – Itens originais da Escala de Weinstein’s Noise Sensitivity (WNS)  
(adaptado de Weinstein, 1978 por Luz, 2005). 

 
WNS* 

1. I wouldn’t mind living on a noisy street if my apartment was nice. 
2. I am more aware of noise than I used to be.a 
3. No one should mind much if someone turns up his stereo full blast once in a while. 
4. At movies, whispering and crinkling candy wrappers disturb me.a 
5. I am easily awakened by noise.a 
6. If it’s noisy where I’m studying, I try to close the door or window or move someplace else.a 
7. I get annoyed when my neighbors are noisy.a 
8. I get used to most noises without much difficulty. 
9. How much would it matter to you if an apartment you were interested in renting was located across from a fire station?a 
10. Sometimes noises get on my nerves and get me irritated.a 
11. Even music I normally like will bother me if I’m trying to concentrate.a 
12. It wouldn’t bother me to hear the sounds of everyday living from my neighbors (footsteps, running water, etc). 
13. When I want to be alone, it disturbs me to hear outside noises.a 
14. I’m good at concentrating no matter what is going on around me. 
15. In a library, I don’t mind if people carry on a conversation if they do it quietly. 
16. There are often times when I want complete silence.a 
17. Motorcycles ought to be required to have bigger mufflers.a 
18. I find it hard to relax in a place that’s noisy.a 
19. I get mad at people who make noise that keeps me from falling asleep or getting work done.a 
20. I wouldn’t mind living in an apartment with thin walls. 
21. I am sensitive to noise. 

* A maioria dos itens são apresentados numa escala de pontuação de 6 pontos variando desde concordo totalmente (1) a discordo totalmente (6).  
a. Antes da resposta significa que são itens pontuados na direcção oposta e adicionados à pontuação geral.  
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 Para além da escala desenvolvida por Weinstein (1978), existem outros 2 métodos que 

permitem aferir a sensibilidade individual ao ruído. O primeiro menciona que ao inquirido pode 

ser solicitado directamente o seu grau de sensibilidade sonora através de uma única questão 

(Job, 1999), alude, por exemplo, a Stansfeld et al. (1993), que no seu estudo, fizeram a seguinte 

inquirição: “Acham que são mais ou menos sensíveis do que outras pessoas ao ruído?”. No 

entanto, este tipo de questões só pode requerer avaliação em relação aos outros, ou como 

classificação absoluta. Do segundo, consta que aos inquiridos pode ser requerida a avaliação da 

sua reacção (por exemplo, aborrecimento) e não a sua sensibilidade em várias situações 

ruidosas ou em investigações-alvo sobre o ruído, como a medida mais directa para obter 

resultados sobre a sensibilidade ao ruído em geral.  
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Capitulo 2 

 O Ruído em Contexto Escolar 

 

2.1 Introdução 

 

 Em contexto escolar, o ruído não deve ser encarado como um simples incómodo 

pessoal, ele interfere no processo de ensino-aprendizagem, condicionando o seu sucesso e 

afectando os seus agentes (professores e alunos). Nas últimas décadas algumas pesquisas 

foram realizadas quanto à presença do ruído em escolas. Um crescente desenvolvimento 

tecnológico a científico do mundo moderno e do conhecimento a ele associado implicou para as 

escolas o acompanhamento da evolução. O ensino adquiriu novas concepções, quer a nível dos 

instrumentos utilizados, quer a nível metodológico. A participação activa dos interlocutores do 

processo de ensino-aprendizagem adquiriu um estatuto vital no sucesso deste processo. Assim, 

o ruído ocupacional a que professores e alunos estão sujeitos numa sala de aula foi potenciado 

pelo uso de novos equipamentos e de uma metodologia que promove a participação e interacção 

entre professores e alunos. Hans (2001) refere que, conhecendo-se os efeitos prejudiciais do 

excesso de ruído para a saúde dos estudantes e dos trabalhadores, percebe-se a importância de 

níveis sonoros adequados no ambiente escolar.  

 No decurso deste capítulo, desenvolver-se-ão breves abordagens sobre o ensino, o 

processo de ensino-aprendizagem, a metodologia e a dinâmica de grupo na sala de aula, de 

forma a articular-se uma relação entre alguns aspectos pedagógicos e a interferência do ruído 

nas salas de aula.  

 Uma vez que o ruído afecta a comunicação, parece ser importante referenciar algumas 

fontes de ruído nas salas de aula, bem como a interferência de algumas condições acústicas na 

percepção da linguagem, tais como a reverberação do som e a inteligibilidade da fala. Nesta 

medida, e uma vez que este trabalho se reporta ao contexto de sala de aula, será importante 

verificar os efeitos do ruído no processo de ensino-aprendizagem, destacando a sua interferência 

nos alunos e nos professores.  

  Realizar-se-á, posteriormente, referência à legislação em vigor, que salvaguarda os 

docentes dos riscos da exposição ocupacional ao ruído nas escolas.  
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2.2 Ensino, Docência e Aprendizagem  

 

 A responsabilidade pela continuidade da cultura das complexas sociedades modernas 

não ficou entregue ao acaso, mas foi confiada a instituições formais, as escolas (Kuethe, 1974). 

 Vivemos numa economia de conhecimento, numa sociedade de conhecimento. O que 

estimula e faz avançar o conhecimento é a criatividade e o engenho. As escolas da sociedade de 

conhecimento têm de criar estas qualidades, ou a sua gente e as suas nações ficarão para trás 

(Adão & Martins, 2004). A escola é confrontada, do ponto de vista educativo, com um crescendo 

de desafios que se caracterizam pela quantidade e pela diversidade de problemáticas. A escola é 

também percebida como o contexto onde, por excelência, se alimentam e se estimulam as 

mentes dos alunos e dos cidadãos, e, consequentemente, encerra a esperança de uma 

educação mais inovadora e promissora (Antunes, 2008). Kuethe (1974) define o ensino como 

“… fazer com que as pessoas aprendam”. A sua definição abrange, naturalmente, o conceito 

popular de ensino: interacção normal de mestre e aluno, em que a aprendizagem é o produto 

principal. Para Therrien e Loiola (2001), o ensino “…é um processo de trabalho constituído por 

diferentes componentes, entre eles o objectivo do trabalho, o objecto do trabalho, as técnicas e 

os saberes dos professores, o produto do trabalho, os próprios professores e seu papel no 

processo de ensinar”.  

 Uma das funções primordiais do sistema escolar é a transmissão e aquisição de 

conhecimentos e valores. Tanto os pais como a sociedade em geral esperam que os alunos na 

escola aprendam alguma coisa do que é ensinado e que sejam capazes de recordar mais tarde 

uma parte significativa do que aprenderam. Numa perspectiva cognitiva, a aprendizagem é 

concebida em termos de aquisição de novas informações e a sua integração no conjunto de 

conhecimentos existentes. Aprender porém não se limita apenas à aquisição de novas 

informações, mas tem ainda por objectivo corrigir, aprofundar, alargar e reorganizar a nossa 

base de conhecimentos existentes. Neste contexto, a aprendizagem não é independente de 

outros processos mentais de atenção, percepção, memória e raciocínio, sendo o conhecimento 

de que somos portadores, o resultado da mediação mais ou menos coordenada dos vários 

processos cognitivos. O mesmo autor refere, ainda, que a aprendizagem e a memória são 

interdependentes (Pinto, 1994). 
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2.2.1 Métodos de Ensino-aprendizagem 

 As estratégias de ensino-aprendizagem devem constituir um instrumento para o alcance 

dos objectivos formativos estabelecidos para aprendizagem dos conteúdos programáticos 

seleccionados (Jesus, 2004). Podem distinguir-se 3 grandes funções do ensino: “função de 

enquadramento”; “função de informação” e “função despertadora de interesse”. A primeira 

corresponde às actividades de planificação e organização das situações de aprendizagem; a 

segunda integra as tarefas de apresentação dos conteúdos programáticos; a terceira engloba as 

estratégias utilizadas para motivar os alunos no sentido da maximização da sua participação e 

aprendizagem, aproveitando as oportunidades que as situações de ensino podem permitir. Esta 

última função é a mais relevante, pois dela depende a eficácia das primeiras. Os métodos de 

ensino-aprendizagem procuram ter em conta esse pressuposto, bem como outros factores, 

nomeadamente os resultantes da especificidade dos formandos em causa. Assim, o processo de 

ensino-aprendizagem organiza-se segundo 2 tipos de actividades: aulas teóricas e aulas teórico-

práticas. Nas aulas teóricas é requerida uma maior directividade ao docente, cada rubrica deve 

ser desenvolvida de forma sistemática, embora, sempre que possível, se deva procurar 

evidenciar as inter-relações entre as diversas rubricas e estabelecer linhas de continuidade entre 

as diversas problemáticas analisadas, utilizando para tal o método expositivo. As aulas teóricas 

têm um prolongamento directo na metodologia utilizada no âmbito das aulas teórico-práticas. 

Sendo que as aulas teórico-práticas pretendem ser, não apenas complementares às aulas 

teóricas, mas também uma oportunidade para a análise de tópicos mais ligados a situações da 

realidade escolar. São concebidas com o objectivo de proporcionar uma maior participação por 

parte dos formandos e fomentar uma dinâmica interactiva que permita uma aproximação 

cognitiva dos formandos a situações escolares, bem como a revisão e uma reclarificação dos 

tópicos analisados durante as aulas teóricas (Postic, 1977, citado por Jesus, 2004), 

 

2.3 O Ensino e a Dinâmica de Grupo na Sala de Aula 

 

 O mundo moderno caracteriza-se pela tomada de decisões em equipa. Esta valorização 

surge da constatação de que a criação conjunta possui, geralmente, maior riqueza do que a 

individual. Um assunto analisado por um indivíduo poderá apresentar somente alguns ângulos 

do todo. Quando o grupo todo analisa, muitas dimensões são trazidas, ocasionando uma visão 
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mais global e rica do assunto em questão. Com a convicção de que o aperfeiçoamento depende, 

de maneira muito central, da habilidade de todos os membros se esforçarem de modo 

cooperativo, torna-se necessária uma “aprendizagem de trabalho em grupo”. Aprender a “criar 

com outro” é uma necessidade imposta pelas solicitações do meio. É tarefa do professor, na 

sala de aula, proporcionar condições que possibilitem o desenvolvimento desta capacidade de 

“criar em conjunto” (Marques, 1973). O mesmo autor refere, ainda, que os processos de grupo 

são inerentes às situações de ensino-aprendizagem sempre que se verificam na sua 

conformação característica de sala de aula: um grupo mais ou menos numeroso de estudantes 

tendo como líder formal um professor. Este tipo de configuração pedagógica terá certamente as 

suas limitações mas proporciona uma série de aprendizagens sociais que de outra forma não 

seriam, provavelmente, atingidas pelas sucessivas gerações que procuram na educação um 

meio de realização e desenvolvimento. Lopes (2001), alude que gerir um grupo não é tarefa 

simples, especialmente quando os indivíduos que constituem esse grupo têm de cumprir tarefas 

que implicam concentração, esforço e empenho continuados e, ainda, em certa medida 

cooperar com quem os gere. Gerir uma sala de aula é, por estas e por outras razões, 

particularmente difícil. 

 Uma sala de aula constitui uma unidade eco-comportamental complexa, com 

propriedades específicas, e com elevadas exigências de gestão. Muitas dessas propriedades 

“actuam” de forma sistemática, independentemente da vontade de professores e alunos e 

condicionam amplamente os seus comportamentos, Lopes (2001), cita Doyle (1980, 1985, 

1986) que especifica essas propriedades com clareza: a multidimensionalidade, que se refere 

ao grande número de acontecimentos que ocorrem numa sala de aula; a simultaneidade, uma 

vez que os acontecimentos numa sala de aula, para além de serem múltiplos, ocorrem, 

frequentemente em simultâneo; a imediaticidade, que é, seguramente, uma das propriedades 

mais desafiadoras e simultaneamente mais vitais para a actuação de um professor; a 

imprevisibilidade, uma vez que as salas de aula são locais com uma razoável margem de 

imprevisibilidade. Mesmo um professor experiente pode, a qualquer momento, ser confrontado 

com um acontecimento inesperado ao qual tem de dar resposta pronta e eficaz; o local público, 

o facto de as salas de aula serem locais públicos confere-lhes particulares características que 

afectam e condicionam o trabalho do professor e a história, pois pode dizer-se que ao longo do 

ano (ou dos anos), uma turma vai construindo a sua história, a qual condiciona largamente os 

comportamentos do professor e alunos.  
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2.4 Comunicação na Sala de Aula 

 

  O processo educativo é essencialmente, um processo de comunicação, será pois 

necessário analisar o que se passa entre o momento em que mensagem é emitida pelo 

professor e o momento em que ela é recebida, compreendida e interpretada pelo aluno. Com 

base no esquema geral da comunicação na sala de aula, explícito na figura 1, para além das 

características físicas das mensagens, da sua recepção (intensidade, velocidade, componentes 

harmónicas) e da sua importância (se o aluno não vê ou não ouve muito bem, perde uma parte 

por vezes considerável da mensagem e confronta-se então com dificuldades para a identificar, 

compreender e interpretar), daqui colocam-se 3 problemas essenciais: a aceitação ou recusa 

das mensagens; por outros termos: a motivação para as actividades escolares; os problemas da 

descodificação das mensagens magistrais. Se um aluno não conhecer muito bem a língua falada 

pelo professor, se o aluno não dominar perfeitamente a leitura, é evidente que todos os 

problemas de descodificação, de reconhecimento, de compreensão, de apresentação 

apresentam insuficiências, e as mensagens enviadas pelo professor são muito mal recebidas; 

ficam a faltar todos os problemas da compreensão e da interpretação correcta das mensagens 

recebidas. Aqui são considerados os fenómenos psíquicos ligados ao nível intelectual do sujeito, 

às suas experiencias anteriores, à familiaridade que tem com a fonte das mensagens (os hábitos 

do professor) (Mialaret, 1999). 

 

Figura 1 – Esquema geral da comunicação na sala de aula (adaptado de Mialaret, 1999). 
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2.5 Ruído na Escola 

 

 A acústica por definição é a ciência que se dedica ao estudo dos sons. Ao analisar a 

acústica de um determinado espaço, neste caso concreto, a sala de aula, avalia os sons 

presentes e, fundamentalmente, como se processa a comunicação entre as pessoas. De 

salientar que a dimensão das salas, a proporção da turmas e a absorção sonora também podem 

contribuir para um incremento do nível sonoro (Fernandes, 2000). 

 As fontes de ruído numa sala de aula podem ser classificadas em três categorias: as 

fontes externas, que correspondem aos ruídos externos à escola, normalmente gerados pelo 

tráfego de veículos e aviões, bem como os ruídos provenientes de estabelecimentos próximos à 

escola (bares, buzinas, construção civil, academias, etc.). Este tipo de ruído de fundo pode ser 

evitado com o isolamento acústico da sala de aula (construção de paredes, janelas, portas e 

tectos isolantes); as fontes da escola, que são os ruídos gerados no interior da escola (em 

ambientes adjacentes à sala de aula) como pátio, sala multiusos, pavilhão gimnodesportivo, sala 

de música, cozinha, outras salas de aula, etc. Como no caso das fontes externas, este ruído 

pode ser evitado com o isolamento apropriado das salas, e as fontes internas, ou sejam, os 

ruídos gerados dentro da própria sala, como a conversa, movimentação e actividades inerentes 

aos alunos, o uso de materiais didácticos (papel, tesoura, agrafador, etc.) e ruídos de projectores 

multimédia, reactores de luzes fluorescentes, computadores, impressoras (Fernandes, 2006). 

Também Fernandes (2000), refere que a análise da comunicação entre pessoas num ambiente 

é designada de “inteligibilidade”, são 2 os factores primordiais a considerar no estudo da 

inteligibilidade: o nível de ruído interno (anteriormente referido) e a reverberação do som na sala 

de aula. 

 Quanto a este último aspecto, pode dizer-se que quando o som se propaga dentro de 

um determinado ambiente, ao encontrar um obstáculo (como uma parede) reflecte-se voltando 

para o mesmo ambiente. As múltiplas reflexões do som num ambiente causam reverberação, 

que é um tipo de prolongamento de sons, muito comum em igrejas e grandes espaços. Quando 

uma pessoa fala num ambiente reverberante ouve o som da sua própria voz de forma atrasada 

(Fernandes, 2006), tal como evidencia a figura 2.  
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Figura 2 – Reverberação do som numa sala (adaptado de Guckleberger, 2003). 

 

 Segundo Guckleberger (2003), são 3 os factores que determinam a reverberação: o 

volume da sala (tamanho máximo e altura), a suas proporções (forma) e os materiais utilizados 

na construção dos edifícios, na medida em que os materiais utilizados nas paredes, chão e tecto 

são capazes de absorver a energia sonora. No entanto, o cuidado na colocação de materiais 

absorventes e não absorventes podem direccionar a voz do professor para os alunos sem 

reflexões indesejadas. 

 Também Fernandes (2006) identifica como factores responsáveis pela reverberação 

num determinado ambiente; o índice de reflexão das superfícies do ambiente (paredes, tecto e 

piso), ou seja, quanto mais dura a superfície maior a reflexão. Assim, materiais como o 

mármore, o vidro, etc., são altamente reflexivos, enquanto materiais macios e porosos como a 

espuma, carpete, algodão, lã de vidro, cortiça, tapetes, cortinas grossas, etc., são bastante 

absorventes; e o volume do ambiente, pois quanto maiores forem as distâncias entre as 

superfícies, maior será o atraso do som e maior será a reverberação. Guckleberger (2003) refere 

que a forma e as dimensões de uma sala de aula também determinam o volume da voz do 

professor (sinal), baseado na distância entre o professor (fonte de sinal), e cada aluno. A uma 

distância de 3 pés, a sonoridade de uma voz normalmente mede aproximadamente 60 dB. No 

entanto, cada duplicação da distância reduz a intensidade do sinal em cerca de 6 dB. Para um 

aluno sentado a 6 pés de distância, o sinal é de 54 dB. Aos 12 pés, o sinal é de apenas 48 dB.  

 A reverberação, para além do nível de ruído, é a característica acústica mais 

frequentemente destacada nas directrizes acústicas para as salas de aula e outras salas onde o 

discurso e a comunicação são de suma importância para um bom desempenho (Kjellberg, 

2004). Também Fernandes (2006) aponta o facto de que a reverberação prejudica bastante a 

inteligibilidade das palavras num ambiente. Ao pronunciar-se uma palavra com várias sílabas, os 

sons sobrepõem-se, ou seja, quando se pronuncia uma sílaba a anterior ainda está a ser ouvida, 
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prejudicando gravemente a inteligibilidade. Além disso, quando a fala é muito rápida ou a 

reverberação é grande, mesmo as pausas entre as palavras são preenchidas com o som 

reverberante, e os finais da palavras que precedem as pausas sobrepõem-se ao inicio das 

palavras seguintes. 

 

2.5.1 O Ruído e a sua Influência na Sala de Aula 

 

 Em ambiente escolar, o ruído não é apenas um incómodo, mas interfere no rendimento 

das actividades de ensino. Muitas pesquisas já estudaram os efeitos do ruído sobre professores 

e alunos das escolas (Fernandes, 2006). Foram citados alguns problemas relatados em 

pesquisas efectuadas por Coube et al. (1999), tais como o facto de os professores sentirem 

incómodo em ministrar aulas em salas ruidosas; apresentarem problemas de voz acarretados 

pela necessidade de falar com grande intensidade; perceberem a interferência do ruído no 

entendimento da sua fala, pois vários alunos tinham dificuldade em ouvir e citarem a dispersão 

da atenção dos alunos, prejudicando a aprendizagem, a saúde e o bem-estar. Segundo a 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2006), o nível de ruído nas salas de 

aula recomendado pelas orientações da OMS é de 35 dB (A). Porém, o nível efectivo de ruído 

nos estabelecimentos de ensino pode atingir 60-80 dB (A) em aulas normais, podendo inclusive 

ultrapassar os valores limite estabelecidos para os locais de trabalho, oficinas e nas instalações 

desportivas das escolas. Medições efectuadas em salas de aula revelaram condições acústicas 

que permitiam compreender menos de metade do que era dito. Hans (2001) menciona que o 

ruído é identificado pelos trabalhadores do sector da educação de vários Estados-membros 

como um problema tendo as perturbações da voz um impacto significativo nas taxas de 

absentismo dos professores. O mesmo autor refere que alguns estudos realizados têm revelado 

que o ruído ocupacional nas salas de aula se situa acima dos valores recomendados pela OMS. 

A preocupação tem aumentado à medida que se verifica um aumento do ruído causado por 

fontes internas, conversas, mobiliário, equipamentos, e por fontes externas, tráfego, 

movimentação de pessoas, proximidade dos centros urbanos. Segundo Guckelberger (2003), 

embora não exista uma base de dados exaustiva das medições dos níveis sonoros nas salas de 

aula, subsiste uma considerável evidência de que o ruído varia muito de sala de aula para sala 

de aula e de escola para escola, independentemente da idade ou da localização. Por exemplo, 
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um levantamento realizado em 32 salas de aula em 8 escolas públicas de Ohio revelou níveis de 

ruído de fundo que variaram de 32 dB(A) a 67 dB(A) (Nelson, 2003). 

 

2.5.1.1 Interferência do Ruído no Processo de Ensino-aprendizagem e nos seus 

Interlocutores 

 

 O ambiente escolar, destinado à produção cultural e formação do cidadão, pode, por 

vezes, tornar-se num ambiente ruidoso pelas próprias actividades dos alunos e dos professores. 

Tais actividades, somadas aos ruídos ambientais, podem fazer com que os professores elevem a 

intensidade da voz por forma a poderem ser compreendidos, contribuindo, ainda mais, para a 

degradação da qualidade de conforto acústico do ambiente. Esta situação é uma rotina 

constante em todas as escolas. Para além disto, muitas dos estabelecimentos de ensino estão 

localizados em grandes centros urbanos, onde o tráfego automóvel é mais intenso, bem como a 

emissão do ruído daí recorrente. O pouco conhecimento por parte dos Directores das escolas, 

professores e alunos sobre esse tema, evidencia uma realidade preocupante. Surge assim a 

necessidade de que os mesmos possam, efectivamente, pelo conhecimento, auxiliar na 

identificação, minimização e superação das interferências negativas que um ambiente 

acusticamente inadequado possa trazer ao processo de ensino-aprendizagem e à saúde de 

professores e alunos (Eniz & Garavelli, 2006). Por seu turno, Kjellberg et al. (1996) referem que 

exposição ao ruído pode assim ser muito perturbadora na educação quando o ruído mascara 

informações auditivas necessárias para a actividade em curso. O efeito de uma exposição ao 

ruído pode ser altamente influenciado por respostas comportamentais relacionadas com a 

previsibilidade, controlabilidade, conteúdo informativo, atitudes e diferenças individuais. Também 

Eniz (2004), citando Johnson & Myklebust (1983), que mencionam que o processo de ensino-

aprendizagem ocorre de maneira satisfatória quando estão presentes certas integridades básicas 

e quando são oferecidas oportunidades adequadas para a aprendizagem. Uma pessoa carente, 

uma pessoa à qual não tenham sido dadas oportunidades, ou uma pessoa inserida num 

ambiente físico inadequado terá deficiências em vários tipos de aprendizagem, mesmo se tiver 

potencialidades excelentes. Portanto, é essencial que se considerem as oportunidades e as 

integridades básicas, tais como a audição e a visão. As pessoas aprendem quando recebem a 

informação através dos seus sentidos e dos seus sistemas receptores. Basicamente, a 

aprendizagem dá-se através da visão e da audição, pois estes são os principais canais para a 
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aprendizagem simbólica. Desta forma, para que a aprendizagem se desenvolva satisfatoriamente 

será necessário que o ambiente físico esteja livre de interferências, encontrando-se organizado 

de tal forma que os alunos possam realizar as suas tarefas com o mínimo de distracção. As 

salas de aula com estimulações auditivas em excesso podem promover a distracção acarretando 

prejuízos significativos para a aprendizagem.   

 Para além de todas as interferências do ruído supracitadas, também o elevado nível 

sonoro adicionada à projecção incorrecta das salas de aula fazem com que professor tenha 

necessidade de elevar o nível de intensidade da sua voz para que os alunos possam ouvir o que 

está a ser transmitido. Se a situação se prolongar conduzirá a uma situação de fadiga da voz. 

Com o passar dos anos o professor começa a identificar sintomas, tais como: rouquidão, dores 

nas cordas vocais e na garganta, perda da capacidade normal da fala, entre outros, que podem 

ser considerados indirectos, como a perda da capacidade de concentração dos alunos devido a 

dificuldades de entendimento, efeitos colaterais distintos, como dores de cabeça, efeitos 

psicológicos causados pela incapacidade de desempenhar a sua função adequadamente, etc. 

(Sutherland & Lubman, 2001). Considerando Matos (2008), que refere, aludindo aos trabalhos 

de Finitzo-Hielber (1978), Golzi (2001) e, Tang (2006), que o nível de pressão sonora emitida 

pela voz do professor, em relação ao ruído de fundo do ambiente da sala de aula, vai determinar 

o termo conhecido como relação Sinal/Ruído. Para que a aprendizagem aconteça em condições 

ideais esta relação deve estar, no mínimo, entre +15 ou +20 dB(A). Isto significa que, quanto 

mais intenso é o nível de ruído numa sala de aula, mais o esforço vocal que o professor terá de 

realizar para se fazer ouvir perante os seus alunos. Os resultados dos efeitos do ruído incluem 

sentimentos negativos como: fadiga cognitiva e prejuízos de memória; compreensão reduzida 

em tarefas complexas; aborrecimento, tensão, dores de cabeça e aumento da insatisfação 

profissional. De acordo com Grandjean (1998), o ruído afecta o desempenho do trabalho e 

prejudica, frequentemente, os trabalhos mentais complexos, além de determinadas realizações 

que exigem grande destreza e análise de informações. Neste sentido, revela-se imperativa a 

necessidade do ambiente de sala de aula estar afastado desta problemática. 

 

2.6 Enquadramento Legal 

 

 A poluição sonora assume um papel preponderante como um dos principais agentes de 

deterioração da qualidade de vida dos indivíduos em particular e das populações em geral. Por 
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este facto, revelou-se fundamental, para a salvaguarda da saúde e do bem-estar das pessoas, 

regulamentar esta rubrica. A Prevenção e Controlo do Ruído em Portugal já são contempladas na 

Lei de Bases do Ambiente de 1987. Desde então foram introduzidas algumas alterações no 

regime legal sobre a poluição sonora, também denominado “Regulamento Geral do Ruído” e 

actualmente vigora o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, 

de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março, e 

alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto.  

 O Decreto-Lei supracitado estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações e aplica-se às 

actividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de 

causar incomodidade. Contém disposições no âmbito do planeamento municipal e da regulação 

da produção de ruído, com incidência em: planos municipais de ordenamento do território, 

operações urbanísticas, instalação e exercício de actividades ruidosas permanentes, exercício de 

actividades ruidosas temporárias, infra-estruturas de transporte e ruído de vizinhança.  

 O Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de Setembro, transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva nº 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos 

riscos derivados do ruído, estabelece valores-limite e de acção, no que concerne à exposição 

pessoal diária de um trabalhador e ao nível de pressão sonora de pico. Definindo assim, os 

Valores-limite de exposição: LEX,8h=87 dB(A) e LC,pico=140 dB(C), equivalente a Ppico=200 Pa, e os 

Valores de acção Inferiores: LEX,8h=80 dB(A) e LC,pico=135 dB(C), equivalente a Ppico=140 Pa e Valores 

de acção Superiores: LEX,8h=85 dB(A) e LC,pico=137 dB(C), equivalente a Ppico=112 Pa. 

 Apesar dos vários diplomas publicados, verifica-se que, em Portugal, a legislação não 

contempla qualquer regulamentação específica sobre a exposição ao ruído ocupacional dos 

profissionais de ensino, encontrando-se abrangidos pelo Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de 

Setembro, que apenas considera como efeitos decorrentes da exposição ocupacional os riscos 

de perda auditiva, não existindo referência a qualquer outra implicação legal.  

 

 

 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/21b0e6fbdd9b2f0ab09f3e278938f260.pdf&fileDesc=DL%209_2007_Regulamento%20Geral%20ru
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/3d2c9e78135a4a4cb68fc1ea86d74916.pdf&fileDesc=Declaracao_Rectificacao_18_2007_16_Marco
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/fe41c94d158d58d186ca8c1078eff072.pdf&fileDesc=Decreto_Lei_278_1_Agosto
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Capítulo 3 

 Metodologia 

 

3.1 Introdução 

  

 O enquadramento metodológico compreende a metodologia de abordagem que irá ser 

aplicada no estudo em questão, assim como a sua delimitação no que respeita à população da 

amostra e aos respectivos instrumentos de investigação. 

 Este trabalho surgiu com o propósito de avaliar a influência da exposição ao ruído 

ocupacional, em contexto de sala de aula, no desempenho cognitivo dos professores, 

considerando a sua componente lectiva, seja prática (P) ou teórico-prática (TP) e a sensibilidade 

individual ao ruído. Assim, foram adoptados essencialmente procedimentos metodológicos de 

índole quantitativa, orientada para os resultados. A metodologia de carácter exploratória e 

descritiva foi direccionada para a análise de conteúdo. Não se pretende com esta investigação 

fazer generalizações dos resultados, na medida em que o objectivo principal é analisar a 

especificidade de uma dada situação num contexto próprio. Neste estudo, em particular, 

pretende-se encontrar pistas de reflexão com base na análise documental preliminar e na 

investigação dos resultados obtidos a partir dos diversos instrumentos, implementando um 

estudo exploratório, cuja execução teve como suporte teórico a revisão bibliográfica elaborada e 

como população-alvo professores do 3º ciclo do Ensino Básico e/ou Secundário.  

 No decurso deste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos 

aplicados, seguindo-se os procedimentos relativos à delineação da estratégia de selecção e 

respectiva caracterização da amostra e dos diversos instrumentos de investigação utilizados na 

implementação do estudo. 

 

3.2 Procedimentos 

 

 O presente trabalho consistiu num estudo de campo, realizado em contexto real, numa 

escola do Ensino Básico e Secundário, que pretendeu analisar e avaliar a importância que a 

exposição ao ruído ocupacional na sala de aula poderia ter no desempenho cognitivo em 

docentes de áreas de leccionação diversificadas. Neste âmbito, foi efectuado um contacto com a 
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Direcção de uma escola do distrito de Braga, no início do segundo período que, apesar de se 

mostrar receptiva e interessada neste projecto de investigação, demorou a dar a autorização e 

aprovação da operacionalização dos procedimentos necessários ao desenrolar das actividades, o 

que implicou que a sua implementação fosse apenas efectuada no terceiro período.  

 O trabalho iniciou-se com uma reunião com o Director da escola, explicando os 

objectivos gerais do trabalho a implementar, a modalidade e data de apresentação do projecto à 

equipa de docentes que iriam colaborar no projecto, assim como, a logística e horário das 

medições do nível de pressão sonora nas salas de aula, sempre com o intuito de que a 

investigação e todos os procedimentos a ela associados, não afectassem o normal 

funcionamento das aulas. Com base no horário semanal e nas disciplinas que cada professor 

leccionava, foram seleccionados os participantes no estudo, que foram contactados 

posteriormente.  

 Numa primeira abordagem aos docentes, foram-lhes apresentados os objectivos do 

projecto e os procedimentos básicos de recolha de dados. Salientando-se a importância da sua 

efectiva participação, sem a qual a viabilidade do estudo ficaria comprometida. Assim, para que 

os sujeitos se familiarizassem com alguns instrumentos, a todos os participantes foi fornecido, 

alguns dias antes da implementação do estudo, o teste de avaliação de desempenho cognitivo 

em suporte digital (CD).  

 Este estudo foi realizado no terceiro período, ao longo de 4 semanas, entre o mês de 

Maio e Junho, nas seguintes datas:  

 - semana 1: de 18 a 22 de Maio;  

 - semana 2: de 25 a 29 de Maio; 

 - semana 3: de 1 a 5 de Junho; 

 - semana 4: de 8 e 9 de Junho.  

 Na semana 4, apenas foram considerados 2 dias, em virtude dos feriados nacionais que 

sucederam nessa semana e do final do ano lectivo, que coincidiu com o dia 9 de Junho. A 

recolha dos dados decorreu neste período, desde a medição do nível de pressão sonora e 

aplicação dos testes de desempenho cognitivo. No entanto, a aplicação do questionário de 

avaliação da sensibilidade individual ao ruído foi realizada na semana anterior (entre 11 e 15 de 

Maio). Numa primeira fase de execução deste trabalho foi aplicado, a todos os elementos, um 

questionário de auto-avaliação de sensibilidade individual ao ruído (Anexo I). Este foi elaborado 
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tendo por base a escala de sensibilidade ao ruído de Weinstein (WNS) (Weinstein, 1978), uma 

vez que as propriedades psicométricas da mesma já se encontram validadas e é amplamente 

utilizada para avaliar a sensibilidade individual ao ruído, tanto em trabalhos de campo como em 

laboratório, como por exemplo nos trabalhos de Miyakawa (2008), Heinonen-Guzejev (2009) e 

Arezes et al. (2009). A escala de pontuação de cada questão e a classificação da sensibilidade 

individual ao ruído foram implementadas com base no questionário aplicado por Arezes et al. 

(2009) no estudo da “Deterioração do desempenho cognitivo em trabalhadores administrativos 

devido à exposição ao ruído ocupacional”. Os participantes dispunham de alguns minutos para 

responder ao respectivo questionário e, seguidamente, devolviam-no.  

 De acordo com a componente disciplinar de cada docente, e por a forma a estruturar o 

estudo, os professores foram divididos em 2 grupos: 

 - o “grupo teórico-prático”, constituído por 9 professores, que lecciona, principalmente, 

em contexto de sala de aula e cuja componente prática assenta, essencialmente, na resolução 

de exercícios de expressão oral e/ou escrita; 

  - o grupo designado por “grupo prático”, constituído por 7 professores, que exerce, 

essencialmente, em laboratórios, pavilhão gimnodesportivo e sala de dança, cuja componente 

prática é muito mais acentuada e pressupõe uma maior interacção verbal e de movimentos 

dentro da sala de aula.  

 Esta divisão adoptada teve como propósito evitar que apenas fosse tido em conta o nível 

de exposição sonora, considerando também as diferentes componentes de ensino a que os 

indivíduos estavam sujeitos. 

 Para a consecução do estudo, foi medido e registado o nível de pressão sonora relativo 

ao ruído nas salas de aula ao longo das 4 semanas em que o estudo se desenvolveu. As 

respectivas medições foram realizadas nas várias salas onde e quando os participantes 

leccionavam, todos os dias úteis, durante o dia, num período compreendido entre as 8 e 16 

horas, o que corresponde ao horário laboral. No entanto, devido à inviabilidade de executar as 

respectivas medições em todas as aulas de todos os participantes, efectuou-se um horário que 

permitisse realizar o maior número de medições possível. Cada medição foi executada por um 

período mínimo de 15 e máximo de 20 minutos. No registo de cada medição foi intento manter 

as condições normais de funcionamento das aulas. Para tal, na semana anterior ao estudo, cada 

professor explicou às suas turmas o projecto e a importância de todas as condições estarem 
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dentro dos parâmetros normais, evitando assim, a “contaminação” dos dados. Os valores 

obtidos eram registados por cada docente numa grelha (Anexo II), facilitando a recolha dos 

dados. Consequentemente, as avaliações do nível de pressão sonora foram realizadas nas 

mesmas condições em que as salas de aula normalmente funcionam. Os níveis de pressão 

sonora foram expressos através do parâmetro LA,,eq (nível de pressão sonora contínua 

equivalente), tendo sido utilizado no sonómetro o filtro de ponderação A (anexo III). O 

equipamento utilizado foi o sonómetro da marca Quest Technologies; model 2800 Impulse 

Integrating Sound Level Meter, cedido pelo Laboratório de Ergonomia, do Departamento de 

Produção e Sistemas, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. 

 Seguidamente, pretendeu-se, através da aplicação do teste de avaliação de desempenho 

cognitivo, aferir a capacidade e velocidade de processamento da MCP, info-processamento de 

competências visuais e o tempo de reacção a estímulos visuais. Foram realizados 34 testes de 

desempenho cognitivo por cada um dos sujeitos, tendo sido considerados para análise 

estatística, um total de 544 testes de desempenho cognitivo, uma vez que todos apresentavam 

condições para serem incorporados na análise. O teste de avaliação de desempenho cognitivo já 

havia sido fornecido aos participantes em suporte informático e seria agora aplicado 2 vezes por 

dia, correspondentes ao período que antecede o início e fim das actividades lectivas, que para 

cada indivíduo seria correspondente ao seu horário de trabalho. Será pertinente referir que cada 

sujeito realizava o teste antes de iniciar a leccionação e depois de terminar o seu dia de trabalho, 

o que poderia acontecer quer em casa, quer na escola. Este procedimento resulta do facto de se 

pretender avaliar o desempenho dos sujeitos antes e após a exposição sonora em contexto de 

sala de aula, uma vez que, no início do dia (período da manhã) os sujeitos realizavam o teste de 

desempenho cognitivos antes de entrarem na sala de aula e, no fim do dia (período da tarde), os 

indivíduos realizavam o teste após a exposição sonora a que estiveram sujeitos. 

 Todos os dados relativos aos testes de desempenho cognitivo foram informatizados e as 

respectivas análises e comparações foram elaboradas com o auxílio do software adequado, o 

SPSS (Stastistical Package for the Social Scienses), versão 17.0, para o Windows da Microsoft. 

Outras análises estatísticas, nomeadamente, a demografia da amostra, dados relativos ao 

questionário de auto-avaliação de sensibilidade individual e nível de exposição sonora, foram 

elaboradas com o auxílio do software Excel para Windows da Microsoft Office. Também para a 

elaboração dos gráficos foi utilizado o mesmo software, uma vez que este programa potencia 
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uma apresentação mais intuitiva e, dessa forma, uma melhor compreensão da análise dos 

dados em questão. 

  

3.3 Amostra  

3.3.1 Selecção e Caracterização da Instituição 

 

 A selecção da Instituição para a implementação do estudo em causa teve em 

consideração a representatividade relativamente à profissão de docente em termos de tarefas 

desempenhadas e contexto onde as mesmas se concretizam. De salientar a importância de 

alguns parâmetros logísticos, como a acessibilidade à população-alvo de estudo, conhecimento 

prévio da Instituição e proximidade do investigador, facilitando o desenvolvimento e 

acompanhamento do trabalho em questão. 

 O presente estudo foi efectuado numa escola do distrito de Braga. Optou-se pelo seu 

anonimato por se entender, em conjunto com a escola, que tal informação não seria relevante. A 

instituição promove a leccionação do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário. No presente 

ano lectivo, possui uma população de cerca de 1400 alunos e um corpo docente de 111 

professores. Está dividida em 6 edifícios, que se encontram organizados em 4 divisões: Norte, 

Centro, Sul e Poente.  

 

3.3.2 Selecção e Caracterização da Amostra 

 

 Este estudo empírico, e na medida em que se trata de um estudo eminentemente de 

carácter exploratório, envolveu a participação de professores do Ensino Básico e Secundário, em 

exercício no ano lectivo 2008/09, com formação académica em diferentes áreas disciplinares. 

 A primeira premissa para a selecção destes docentes recaiu nas respectivas disciplinas 

que cada um leccionava. Tendo em conta os objectivos do estudo, as disciplinas foram 

agrupadas em dois grupos: disciplinas de componente TP e P. salienta-se que a classificação 

adoptada da componente disciplinar em TP e P é meramente indicativa, não se verificando, na 

prática, a exclusividade da componente prática e teórico-prática, respectivamente, em cada uma 

delas.   

 Constituem o grupo da componente TP as disciplinas de: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Naturais/Biologia e Geologia, Geografia e Ciências Físico-Químicas e o 
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grupo da componente P as disciplinas de: Educação Visual/Desenho, Educação Física/Dança e 

Educação Tecnológica/Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

 Participam 2 docentes de Língua Portuguesa, 2 de Matemática, 2 de Ciências 

Naturais/Biologia e Geologia, 1 de Geografia, 2 de Ciências Físico-Químicas, 2 de Educação 

Visual/Desenho, 2 de Educação Física/Dança e 3 de Educação Tecnológica/Tecnologias da 

Informação e da Comunicação. As disciplinas de componente TP se reportam às disciplinas cuja 

leccionação assenta numa base essencialmente teórica com a realização de exercícios práticos, 

fundamentalmente orais e escritos, relativos à teoria ensinada em contexto de sala de aula. No 

entanto, as disciplinas de componente P pressupõem uma aplicação especialmente prática, 

aplicando as técnicas com recurso a vários equipamentos (por exemplo, computador, projector 

multimédia, instrumentos de educação física, leitor de música, etc.). Estas são ministradas, 

principalmente, em laboratórios (informática e artes visuais), no pavilhão gimnodesportivo e na 

sala de dança. 

 A amostra é constituída por 16 professores do 3º ciclo do Ensino Básico e/ou 

Secundário. Globalmente, 68,8% dos elementos da amostra instituída são do sexo feminino, o 

que corresponde a um total de 11 mulheres, das quais 4 pertencem ao grupo da componente P 

e 7 ao grupo da componente TP. Cerca de 31,2% dos participantes são do sexo masculino, num 

total de 7 homens, dos quais 3 fazem parte do grupo da componente P e 2 do grupo da 

componente TP. As idades da amostra estão compreendidas entre os 27 e os 41 anos, com 

uma média total de idades de 33,4 anos, conforme descrito na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Demografia da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Os participantes da amostra possuem, em média, 8,2 anos de tempo de serviço, sendo 

que o número mínimo de anos de serviço corresponde a 1 ano e o máximo a 15 anos. 

 Cada elemento lecciona, em média, 26,9 horas por semana, sendo que um dos 

indivíduos da amostra lecciona 23 horas semanais, que representam o número mínimo de horas 

   Componente 

  P TP Total 

Idade 

N 7 9 16 

M 34,6 32,6 33,6 

Dp 5,3 5,0 5,02 

Min 29 27 27 

Máx 41 40 41 
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lectivas semanais e outro, 29 horas semanais, que constituem o número máximo. De salientar, 

que todos os elementos têm no seu horário horas de componente não lectiva (CNL), que 

correspondem ao desempenho de tarefas que podem ser lectivas ou não, tais como, 

substituição de professores, transporte de alunos nos autocarros, vigilância nos corredores e 

recintos escolares, etc. A média da CNL da amostra é de 5 horas por semana. Estas horas serão 

contabilizadas no estudo em questão, uma vez que os indivíduos estão ao serviço na escola e, 

como tal, sujeitos à influência do ruído ocupacional. 

 Os participantes leccionam o 3º Ciclo do Ensino Básico e/ou Secundário, distribuídos da 

seguinte maneira: 4 leccionam apenas no ensino Secundário, 9 apenas no Ensino Básico e 3 

leccionam no Ensino Básico e Secundário, simultaneamente. 

 Todos os elementos são licenciados, 2 possuem uma Pós-graduação e 2 o grau de 

Mestre. 

  

3.4 Instrumentos 

 

3.4.1 Questionário de Avaliação da Sensibilidade Individual ao Ruído 

 

 Como estratégia metodológica, foi aplicado um questionário de auto-avaliação da 

sensibilidade individual ao ruído com o objectivo de determinar a sensibilidade individual de cada 

um dos participantes (ver Anexo I). 

 Para quantificar a sensibilidade individual ao ruído foi utilizada a WNS (Weinstein, 1978), 

traduzida e adaptada para português, e já aplicada em outros estudos, por exemplo, Miyakawa 

(2008), Heinonen-Guzejev (2009) e Arezes et al. (2009), já anteriormente citados. 

 Neste estudo, cada questão da WNS é apresentada com 7 pontos de classificação que 

vão desde "discordo totalmente" a "concordo totalmente" (codificados de 1 a 7). As perguntas 

com classificação inversa (7 a 1 pontos) foram posteriormente reclassificadas de acordo com o 

mesmo regime de pontuação aplicado nas outras questões. Da soma de todos os itens (após 

reclassificação), o inquirido poderá obter uma pontuação de sensibilidade ao ruído que variará 

entre 21 e 147 pontos. De acordo com este regime, a pontuação mais elevada denota uma 

maior sensibilidade ao ruído e inversamente, uma pontuação menor, uma menor sensibilidade 

ao ruído, procedimento adoptado por Arezes et al. (2009). Para a classificação dos sujeitos em 

relação à sensibilidade individual ao ruído, utilizou-se como critério a mediana obtida para a 
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pontuação variável na WNS. Deste modo, os indivíduos foram classificados como Sensíveis ao 

Ruído (SR) e Não Sensíveis ao Ruído (NSR), dependendo da sua pontuação na WNS. Como tal, 

para uma pontuação igual ou superior à mediana, os indivíduos foram considerados SR e, do 

mesmo modo, para uma pontuação inferior à mediana, considerados NSR, tal como o 

procedimento adoptado no estudo realizado por Arezes et al. (2009). Em conformidade, e tendo 

em conta o conceito de mediana, aproximadamente metade dos indivíduos foram classificados 

como SR (N= 9) e os restantes como NSR (N=7). 

 

3.4.2 Equipamento de Medição do Ruído 

 

 Para a medição objectiva do nível sonoro é indispensável a utilização do equipamento 

adequado – o sonómetro. O sonómetro permite-nos medir, objectivamente, o nível de pressão 

sonora. Os resultados são apresentados em decibéis (dB). 

 Neste estudo foi utilizado um sonómetro da marca Quest Technologies; model 2800 

Impulse Integrating Sound Level Meter, gentilmente cedido pelo Laboratório de Ergonomia, 

Departamento de Engenharia e Sistemas, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho 

(figura 3).  

 O respectivo sonómetro foi calibrado no início e no final de cada medição. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Equipamento utilizado nas medições do nível de pressão sonora (sonómetro). 

 

 O nível de pressão sonora foi medido nas salas de aula em que os participantes 

leccionavam, durante 4 semanas, todos os dias úteis da semana e registado, tal como consta no 

Anexo III.  
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3.4.3 Testes de Desempenho Cognitivo 

 

 Os testes cognitivos, por definição, permitem avaliar as capacidades cognitivas dos 

indivíduos. 

 Como forma de aquilatar o desempenho cognitivo dos professores participantes, foi 

aplicado um teste de avaliação de desempenho cognitivo, desenvolvido por Cognitive Labs 

(2008). Após uma criteriosa pesquisa, a escolha do respectivo teste incidiu no facto deste, em 

particular, ser muito objectivo e da linguagem simbólica utilizada (alfabética e geométrica) ser 

muito familiar aos sujeitos. De salientar, também a importância da sua disponibilidade em 

suporte digital, facilitando a tarefa de realização, pelo que cada docente o executava através do 

seu computador pessoal. 

 O teste cognitivo aplicado, permite aferir a memória imediata, mais concretamente, a 

capacidade de processamento da informação visual recepcionada e tempo de reacção, testa e 

treina a atenção e velocidade de processamento, avalia a consolidação da memória verbal e 

visual-espacial, através de um conjunto de tarefas cognitivas (Cognitive Labs, 2008). 

 Antes da implementação do trabalho, o referido teste foi, antecipadamente, cedido em 

suporte digital aos professores para que se familiarizassem com a tipologia do mesmo. 

 O teste foi realizado 2 vezes por dia (manhã e tarde), o que deveria coincidir com o início 

da actividade lectiva e o fim da mesma, durante todos os dias úteis da semana, ao longo das 4 

semanas. O teste apresenta-se constituído por estímulos visuais, organizados em caracteres 

alfabéticos e geométricos, tal como evidencia a figura 4. 

 

 
 

Figura 4 – Estímulos visuais (alfabéticos e geométricos) observados no teste de desempenho cognitivo 
(adaptado de Cognitive Labs, 2008). 
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“ ” 

 

 “ ”  

 

 

3.4.3.1 Explanação do Teste de Avaliação de Desempenho Cognitivo 

 

 Para a realização do teste, o professor usa apenas as teclas de cursor para a esquerda  

e direita, que representam “NO” e “YES”, respectivamente (figura 

5).  

 

Figura 5 – Esquema representativo da aplicação das teclas (adaptado de Cognitive Labs, 2008). 

 

 O indivíduo inicialmente observa um grupo de 3 ou mais caracteres ou símbolos, que 

terá de fazer corresponder a um estímulo seguinte. Após alguns segundos, o estímulo inicial 

desaparece e aparece um segundo estímulo similar, também constituído por letras ou formas 

geométricas. O objectivo é digitar, o mais rapidamente possível, a tecla “ ”, se no segundo 

conjunto houver uma ou mais letras ou formas correspondentes às que apareceram no primeiro 

e, de forma inversa, deverá digitar a tecla “ ” se nenhuma das letras ou formas 

corresponde às do primeiro conjunto, como demonstrado através da observação da figura 6. A 

concretização destas operações deverá ser tão rápida quanto possível. 
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Figura 6 – Exemplos de estímulos e respostas expectáveis do teste de desempenho cognitivo. 

 

  O tempo de concretização dos testes é contabilizado em milissegundos e os resultados 

são expressos na relação tempo/respostas correctas. No final da realização do teste, os 

resultados são expressos nos seguintes parâmetros: a Average, que se refere à média, exibe a 

média de tempo de reacção em milissegundos (valores menores correspondem a um melhor 

desempenho); a % Correct, que alude à percentagem de acertos (percentagens mais elevadas 

demonstra um melhor desempenho); o St Dev: desvio-padrão e, finalmente, o Score, que se 

reporta à pontuação geral, no que concerne à velocidade e precisão da resposta (valores mais 

elevados correspondem a um melhor desempenho). 
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Capítulo 4 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

4.1 Introdução 

  

 Neste capítulo serão apresentados os resultados quantitativos obtidos a partir dos 

diferentes instrumentos de investigação, analisados e, seguidamente, discutidos. Nesta 

sequência, em primeiro lugar, serão apurados os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário elaborado com base na Weinstein´s Noise Scale (WNS), de Weinstein (1978), 

aplicado aos sujeitos, tendo como finalidade classificá-los em relação à sensibilidade individual 

ao ruído. Posteriormente, apresentar-se-ão os níveis de exposição sonora, alcançados a partir da 

medição dos níveis de pressão sonora nas salas de aula (registados no sonómetro) e, 

finalmente, os resultados dos testes de desempenho cognitivo aplicados aos sujeitos. Em relação 

aos níveis de exposição sonora e aos resultados obtidos a partir dos testes de desempenho 

cognitivo, será realizada uma primeira abordagem semanal e, posteriormente, diária. No 

entanto, relativamente aos resultados dos testes de desempenho cognitivo, estes serão 

apresentados também em função do período do dia em que foram realizados (manhã e tarde). 

 

4.2 Avaliação da Sensibilidade Individual ao Ruído 

 

 Da literatura abordada anteriormente, ressalta o facto de alguns sons serem 

reconhecidos como aprazíveis, provocando uma sensação de prazer e bem-estar e outros serem 

desagradáveis, conduzindo a incómodos vários. Estes últimos designam-se por ruído e o grau de 

incómodo depende não só da qualidade do som, mas também da nossa atitude perante cada 

situação em concreto, uma vez que a sensibilidade individual ao ruído é uma condição 

subjectiva. Neste âmbito, serão apresentados os resultados referentes ao instrumento WNS, que 

permitem avaliar a sensibilidade individual ao ruído e classificar os sujeitos como sensíveis ou 

não sensíveis ao ruído. Na tabela 4, são exibidos os valores descritivos obtidos a partir do 

questionário elaborado com base na WNS (M=68,3, Mediana=68 e Dp=16,9), onde se constata 

que as medidas de tendência central estão muito próximas. 
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Tabela 4 – Estatística descritiva dos resultados do questionário da WNS obtidos pelos sujeitos (N=16).  
 

 

 

 

 

 

 Para o prosseguimento do estudo foi fundamental dividir a amostra. Como tal, os 

indivíduos de ambos os grupos (P e TP) foram sujeitos a uma classificação em 2 categorias, em 

relação à sensibilidade individual ao ruído, tomando como referência Arezes et al. (2009) num 

estudo sobre a “Deterioração do desempenho cognitivo em trabalhadores administrativos devido 

à exposição ao ruído ocupacional”, no qual foi considerada a mediana como valor de referência 

para a distribuição dos sujeitos. Assim, os sujeitos da amostra foram classificados como 

Sensíveis ao Ruído (SR) e Não Sensíveis ao Ruído (NSR), dependendo da sua pontuação na WNS 

(Anexo IV), cujos resultados estão expressos na tabela 4. Para uma pontuação igual ou superior 

à mediana (68 pontos), os indivíduos foram considerados SR e, do mesmo modo, para uma 

pontuação inferior à mediana, considerados NSR. Em conformidade e, tendo em conta o 

conceito de mediana, aproximadamente metade dos indivíduos dentro de cada grupo foram 

classificados como SR e como NSR. Conforme apresentado na tabela 5 os elementos do grupo 

da componente P foram classificados como SR (N=4) e NSR (N=3) e os do grupo da 

componente TP foram considerados SR (N=5) e NSR (N=4). Tal como se evidencia no gráfico 1. 

 
Tabela 5 – Classificação dos sujeitos em função da Sensibilidade Individual ao Ruído.  

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito à pontuação obtida pela WNS, verifica-se que o grupo TP obtém valores 

médios mais elevados (M=70,4) em relação ao grupo P (M=65,6). 

 

Parâmetros Estatísticos WNS 

M 68,3 

Mediana 68 

Dp 16,9 

Min 39 

Máx 96 

 Componente 

P TP 

WNS 

Sensibilidade ao Ruído SR NSR SR NSR 

N 4 3 5 4 

M 65,6 70,4 

Dp 18,2 16,6 

Min 39 49 

Máx 86 96 
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Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos das componentes P e TP em função da Sensibilidade Individual ao Ruído. 

 

 Para aferir se existe ou não relação entre as duas variáveis aplicou-se o teste Qui-

quadrado. Pois, segundo Martines & Ferreira (2008), o teste do Qui-quadrado é usado para 

variáveis ordinais e nominais e verifica se existe ou não relação entre duas variáveis, tal como 

pretendido. Assim, as diferenças de resultados não se revelam estatisticamente significativas [t 

(14)=0.559; p= 0.953] parecendo ser indicador que não há diferenças acentuadas entre os 

grupos TP e P no que respeita à sensibilidade individual ao ruído. 

 

4.3 Nível de Exposição Sonora 

 

 Para a continuidade deste estudo, foi necessário efectuar-se a apresentação dos 

resultados do nível de exposição sonora. Tendo em conta os valores do nível de pressão sonora 

obtidos nas medições efectuadas, com o auxílio do sonómetro (Anexo III), foram calculadas as 

médias logarítmicas entre os níveis medidos. Dessa forma, foi possível determinar o nível sonoro 

contínuo equivalente ponderado A (LA,eq) médio a que os sujeitos estiveram expostos.  

 Numa primeira abordagem dos resultados, o nível sonoro equivalente ponderado A (LA,eq) 

médio foi calculado através da média logarítmica dos valores para todas as semanas em que se 

desenvolveu o estudo (4 semanas), em função da componente de cada grupo (P e TP), 

utilizando o mesmo critério para cada uma das semanas individualmente e, posteriormente, 

para todos os dias da semana. 
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4.3.1 Nível de Exposição Sonora no Total das Semanas 

 

 Para se calcular o nível de exposição sonora a que os indivíduos estiveram sujeitos ao 

longo das semanas e dos dias calculou-se a média logarítmica dos valores semanais. Assim, 

globalmente, verifica-se que o grupo P está exposto a um nível sonoro mais elevado do que o 

grupo TP, no total das semanas. 

  
Tabela 6 – Valores médios do nível de exposição sonora (L A,eq) em dB(A) de acordo com a componente  

(P e TP) no total das 4 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As diferenças de valores de níveis sonoros entre os grupos são significativas, pois o 

grupo P está exposto a valores médios de 75,7 dB(A) por semana e o grupo TP a 69,2 dB(A), 

uma vez que existe uma diferença de nível sonoro de 6,5 dB(A) entre as médias dos 2 grupos. 

Embora os níveis médios obtidos não pareçam ser muito diferentes, é de realçar que no cálculo 

do LA,eq, assume-se que existe um duplicar de energia de pressão sonora por cada 3 dB de 

incremento do valor de pressão sonora. 

  Destaca-se o facto do valor máximo de nível sonoro atingir os 84,3 dB(A) e o mínimo 

72,3 dB(A) nas aulas das disciplinas da componente P, enquanto que o valor máximo para as 

aulas das disciplinas da componente TP se situa nos 73,0 dB(A) e o valor mínimo é de 63,8 

dB(A), tal como pode ser constatado a partir da análise dos valores médios representados na 

tabela anterior (tabela 6) e no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos valores médios do nível de exposição sonora (LA,eq) em dB(A) no total das semanas. 
 

 

4.3.2 Nível de Exposição Sonora por Semanas 

 

 Quando se compara os resultados ao longo das 4 semanas individualmente, através dos 

dados expostos na tabela 7, verifica-se que é na semana 3 que o grupo P está exposto a um 

nível sonoro médio mais elevado (MSemana3= 78,3 dB(A)) enquanto que, para o grupo TP, o mesmo 

acontece na semana 1 (MSemana1= 70,3 dB(A)). Ao longo das 4 semanas de estudo constata-se que 

o nível sonoro médio mais baixo para o grupo P se registou na semana 4 (MSemana4= 75,5 dB(A)), 

acontecendo o mesmo no grupo da componente TP, na mesma semana (MSemana4= 68,0 dB(A)).  

 
Tabela 7 – Valores médios do Nível de exposição sonora (L A,eq) em dB(A) de acordo com a componente (P/TP) 

por semanas. 
 

 

 Nas 4 semanas de implementação do estudo, verificam-se pequenas oscilações dos 

valores médios dos níveis de exposição sonora dentro dos grupos P e TP, sendo que, para o 

grupo da componente P, o nível sonoro diminui da semana 1 para a semana 2 e atinge o 
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máximo na semana 3, voltando a diminuir na semana 4. No grupo da componente TP regista-se 

uma ligeira diminuição do nível sonoro ao longo das 4 semanas, tal como evidenciado no gráfico 

3.  

 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos valores médios do nível de exposição sonora (LA,eq) em dB(A). 

 

 O facto do grupo da componente TP estar exposto a níveis sonoros mais baixos poderá 

estar relacionado com a época em que se realizou o estudo, que correspondeu ao final do 

terceiro período e, consequentemente, final do ano lectivo, uma vez que nesta altura os alunos 

poderão estar empenhados em manter ou subir as notas e isso evidencia-se, sobretudo, nas 

aulas de cariz mais teórico (TP). Os discentes poderão ter estado mais concentrados e a 

interacção entre os colegas, dentro da sala de aula, poderá, deste modo, ter diminuído. Quando 

se compara os níveis de exposição sonora nas aulas da componente P verifica-se que, da 

semana 1 para a semana 2 o nível sonoro diminui mas na semana 3 atinge o seu valor máximo. 

O que, eventualmente, terá relação com o facto de, na semana 3, nas aulas das disciplinas de 

carácter mais prático, decorrer a entrega de trabalhos para a avaliação final e nas disciplinas de 

Educação Física e Dança, que também são de cariz prática, a avaliação final já ter sido 

efectuada nas semanas anteriores. Assim sendo, como os trabalhos práticos já estavam 

concluídos e, em algumas disciplinas a avaliação já tinha sido realizada, os alunos poderiam 

interagir mais uns com os outros, potenciando, talvez, o aumento do nível sonoro.  
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4.3.3 Nível de Exposição Sonora por Dias da Semana 

 

 Da análise dos resultados dos níveis de exposição sonora, em função dos dias da 

semana, a que os grupos estão sujeitos, patenteados na tabela 8, constata-se que o grupo da 

componente P está exposto a níveis sonoros mais elevados do que o grupo da componente TP 

em todos os dias da semana. 

 
Tabela 8 – Valores médios do nível de exposição sonora (L A,eq) em dB(A) de acordo com a componente 

 (P e TP) por dias da semana. 

 

 Em relação aos dias da semana, verifica-se que é à terça-feira que o grupo TP está 

exposto a um nível sonoro médio mais elevado (MTerça=71,3 dB(A)), enquanto que o grupo da 

componente P está exposto a níveis sonoros mais altos à quarta-feira (MQuarta=81,1 dB(A)). Em 

contrapartida, é na sexta-feira que se registam os níveis sonoros mais baixos, para ambos os 

grupos (TP: MSexta=67,9 dB(A) e P: MSexta=75,5 dB(A)), constatando-se, mais uma vez,  que os 

níveis sonoros são superiores nas aulas das disciplinas da componente P, tal como evidenciado 

no gráfico 4. No mesmo gráfico, também se observa que, de uma forma geral, nos 3 primeiros 

dias o nível sonoro aumenta diminuindo nos 2 dias seguintes para o grupo da componente P, o 

mesmo acontecendo, ligeiramente, no grupo TP.  
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Gráfico 4 – Distribuição dos valores médios do nível de exposição sonora (LA,eq) em dB(A) em função da componente 
(P e TP), por dias da semana. 

 

 Os valores médios registados ao longo destas 4 semanas de estudo situam-se sempre 

acima dos 65 dB(A) em ambos os grupos. De acordo com Knecht, Nelson, Whitelaw & Feth 

(2002), em países como os EUA e a Suíça, as normas referentes ao controle da poluição sonora 

nas escolas são rigorosas. Apontam para que o limite de ruído de fundo de uma sala de aula 

desocupada não deva exceder os 35 dB(A). No Brasil, as Normas Regulamentares (NBR) 

apontam para valores dos níveis de conforto acústico entre 40 e 50 dB(A) (citando a NBR 

10.152), para ambientes internos. Em Portugal, a legislação em relação aos níveis de exposição 

sonora nas salas de aula, é inexistente (Eniz, 2004). No RGR não há qualquer referência à 

exposição do ruído nas salas de aula nem contempla os efeitos psicológicos que essa exposição 

ocupacional poderá induzir nos docentes ou nos alunos. Mas, se se considerar as 

recomendações da OMS (1999), em que o ruído no interior das salas de aula não deve exceder 

os 35 dB(A) (LA,eq≤ 35 dB(A)) durante a aula, constata-se que os valores obtidos são 

significativamente mais elevados do que os limites recomendados pela OMS (1999). Por seu 

turno, a maioria das leis e códigos nacionais e europeias, reconhecem a exposição ao ruído 

como um risco ocupacional e requerem protecção da saúde e segurança dos trabalhadores, 

tendo em conta as consequências físicas. Mas a legislação também admite que o conhecimento 

científico nesta área é insuficiente para contemplar todos os riscos, em especial aqueles que não 

estão relacionados com o sistema auditivo (Arezes et al., 2009, citando o European Parlment 

Consil , 2003 e o Governo Português, 2007). De acordo com a literatura e a legislação existente, 

é obvio que existem potenciais efeitos no desempenho cognitivo decorrentes da exposição ao 
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ruído acima dos 80 dB(A) (Arezes et al., 2009, citando os trabalhos de Ljungberg & Neely, 

2007). Os mesmos autores destacam os trabalhos relacionados com a memória a curto prazo, 

fazendo referência a Floru & Cnockaert (1994) e Stansfeld & Matheson (2003). Os níveis de 

conforto acústico dentro das salas de aula se devem situar entre 50 e 60 dB(A) e, embora 

aceitáveis, poderão provocar um ligeiro stresse, indiciando desconforto auditivo, vigilância e 

agitação (Thery & Meyer, 1988). 

 

4.4 Testes de Desempenho Cognitivo 

 

 Seguidamente, passa-se a analisar os resultados dos testes de desempenho cognitivo 

com o intuito de avaliar a influência do ruído no desempenho cognitivo dos sujeitos. Os 

resultados são expressos em 3 parâmetros: o Score; a Average e a % Corrects, em que, o Score 

se reporta à pontuação geral, que se refere à velocidade e precisão da resposta, a Average 

(média) revela a média de tempo de reacção em milissegundos e a % Corrects acusa a 

percentagem de acertos. No caso dos parâmetros Score e % Corrects, resultados mais elevados 

correspondem a um melhor desempenho, enquanto que no parâmetro Average, valores menores 

equivalem a um melhor desempenho.  

 Neste estudo, a análise estatística apenas incidirá sobre o parâmetro Score, que 

corresponde ao mais abrangente e os seus resultados traduzem, de uma forma fidedigna, o 

desempenho dos sujeitos. Assim, numa abordagem mais global, apresenta-se os resultados 

médios obtidos nos testes de desempenho cognitivo para o parâmetro Score, incidindo o estudo 

na análise estatística dos resultados do mesmo, inicialmente no total das 4 semanas de estudo, 

depois por semanas e seguidamente por dias, no período da manhã e da tarde, ou seja, antes e 

depois da exposição dos sujeitos ao ruído nas salas de aula, tentando deste modo perceber a 

interferência da exposição ao ruído ocupacional no desempenho dos sujeitos. 

 De forma a verificar se os resultados dos sujeitos (no parâmetro Score) ao longo do 

tempo (variáveis semanas e dias) e em função do grupo de pertença (componente e 

sensibilidade ao ruído) reflectem alguma interacção que possa ser justificada pela exposição ao 

ruído, foi utilizada uma análise de variâncias para medidas repetidas (Maroco, 2003). 
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4.4.1 Testes de Desempenho Cognitivo no Total das Semanas 

 

 Como um dos critérios utilizados para avaliar a interferência do ruído no desempenho 

cognitivo dos sujeitos foi a realização do teste de desempenho cognitivo (Cognitive Labs, 2008), 

durante 4 semanas, em 2 períodos do dia (manhã e tarde), começa-se por apresentar, na tabela 

9, os resultados médios dos testes de desempenho cognitivo dos sujeitos, no que se refere ao 

parâmetro Score, ao longo das semanas no período da manhã e da tarde. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score dos testes de desempenho cognitivo no 
total das semanas no período da manhã e da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com os dados expressos na tabela anterior (tabela 9), globalmente, verifica-se 

que há um decréscimo nos resultados de desempenho cognitivo em ambos os grupos (P e TP) 

do período da manhã para o período da tarde, exceptuando-se o grupo da componente P-SR, no 

qual se evidencia uma melhoria no desempenho dos sujeitos da manhã para a tarde (Manhã: MP-

SR= 55,2 e Tarde: MP-SR= 60,9). Para a apreciação dos efeitos de interferência do ruído no 

desempenho cognitivo dos sujeitos, em função da componente e da sensibilidade ao ruído, 

procedeu-se à análise estatística e constatou-se que o efeito de interacção entre o momento de 

avaliação e o grupo de pertença é estatisticamente significativo [F(1,12)=5,326; p=0,040]. Estas 

diferenças parecem revelar que é possível que o ruído interfira no desempenho cognitivo dos 

sujeitos ao longo das semanas. Com efeito, constata-se que os sujeitos do grupo da componente 

P revelam melhores resultados de desempenho cognitivo do que o grupo da componente TP 

quer de manhã, quer de tarde (Manhã: MP-SR= 55,2; MP-NSR= 107,1; MTP-SR= 77,6; MTP-NSR= 64,9 e 

Tarde: MP-SR= 60,9; MP-NSR= 95,6; MTP-SR= 71,1; MTP-NSR= 60,8). Dos resultados ressalta, ainda, o 

  Score 

Componente P TP 

Sensibilidade ao Ruído SR NSR SR NSR 

N 4 3 5 4 

Manhã 

M 55,2 107,1 77,6 64,9 

Dp 67,0 36,1 12,9 39,7 

Min 45,3 84,4 59,2 35,5 

Máx 60,9 148,7 94,6 122,2 

Tarde 

M 60,9 95,6 71,1 60,8 

Dp 3,0 28,7 12,1 33,3 

Min 57,5 72,7 53,0 34,9 

Máx 64,9 127,9 86,0 109,1 
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desempenho dos sujeitos do grupo da componente P-NSR, que tanto no período da manhã como 

no período da tarde, são os mais elevados. 

 Considerando que, apesar dos indivíduos do grupo da componente P estarem expostos a 

um nível de exposição sonora mais elevado ao longo das 4 semanas (tabela 6), da qual se 

constata que o grupo da componente P está exposto a um nível sonoro de 75,7 dB(A), também 

é o grupo que revela resultados de desempenho mais elevados quando comparado com o grupo 

da componente TP, expostos a um nível sonoro médio mais baixo, de 69,2 dB (A), tal como se 

observa através do gráfico 5. O grupo da componente P revela melhores resultados de 

desempenho cognitivo, tanto no período da manhã como da tarde e evidencia-se um decréscimo 

no desempenho dos sujeitos de ambos os grupos da manhã para a tarde.  

 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos resultados dos testes de desempenho cognitivo no total das semanas em função da 
componente. 

 

 Será pertinente referir que o grupo da componente P, apesar de estar exposto a um nível 

sonoro mais elevado revela melhores resultados de desempenho do que o grupo da componente 

TP exposto a níveis sonoros mais baixos. Essas diferenças de desempenho entre os 2 grupos já 

são evidentes nos resultados de desempenho obtidos antes da exposição ao ruído ocupacional 

dos sujeitos. Os resultados obtidos no período da manhã poderão estar relacionadaos com as 

características individuais dos sujeitos, que tendencialmente se traduzem num melhor 

desempenho. De referir que também Belojevic et al. (2003) mencionam que, na exposição ao 

ruído, o desempenho mental é influenciado por uma rede de factores inter-relacionados e 

classificados em 3 grandes grupos: as características da tarefa, o ambiente e a personalidade. 
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Assim e tendo em conta que a aplicação do teste de desempenho cognitivo no período da 

manhã não contemplava que os sujeitos estivessem expostos ao ruído ocupacional em contexto 

de sala de aula, talvez se possa especular que as diferenças evidenciadas nos resultados de 

desempenho cognitivo do período da manhã para o período da tarde possam advir da exposição 

ao ruído ocupacional a que estiveram sujeitos na sala de aula, ao longo do dia (nas diferentes 

semanas), considerando que a realização do teste de desempenho cognitivo no período da tarde 

decorreu após a exposição ao ruído ocupacional, no fim da actividade lectiva de cada sujeito.  

 Tendo em conta a sensibilidade individual ao ruído, constata-se que os sujeitos NSR de 

ambos os grupos (P e TP) revelam resultados de desempenho cognitivo mais elevados do que os 

indivíduos SR. Da observação do gráfico 6 verifica-se uma diminuição no desempenho dos 

sujeitos da manhã para a tarde, sendo que esse decréscimo se declara mais acentuado no 

grupo dos indivíduos NSR enquanto que, para os SR, essa tendência é mais ténue.  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos resultados dos testes de desempenho cognitivo no total das semanas em função da 
Sensibilidade Individual ao Ruído. 

 

 De acordo com o gráfico anterior (gráfico 6), parece evidenciar-se que os indivíduos SR 

têm resultados médios de desempenho cognitivo inferiores, quando comparados com os sujeitos 

NSR, sugerindo que o ruído poderá estar a afectar o seu desempenho cognitivo em função da 

sensibilidade individual.  

 Como os resultados médios de desempenho cognitivo são, geralmente, superiores no 

período da manhã, comparativamente com os resultados da tarde, poder-se-á concluir que esta 

ocorrência possa estar relacionada com o facto dos sujeitos ainda não estarem expostos ao ruído 
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ocupacional da sala de aula, decorrente da sua actividade lectiva, uma vez que o teste era 

realizado antes do início da actividade de cada sujeito. No entanto, é de salientar que o grupo da 

componente P está exposto a um nível sonoro mais elevado (MSemanas=75,7 dB(A)), tal como pode 

ser constatado através da observação dos dados apresentados na tabela 6 e, de onde se destaca 

que os indivíduos do grupo P-NSR são aqueles que obtêm os melhores resultados de 

desempenho cognitivo. Quanto ao grupo da componente TP, exposto a um nível sonoro médio 

de 69,2 dB(A). Também se evidencia que, para os indivíduos SR do grupo da componente TP, 

estes revelam melhores resultados de desempenho cognitivo, comparativamente com os TP-

NSR, ainda, que essa diferença entre os valores médios, nos sujeitos NSR, seja mais ténue neste 

grupo do que no grupo da componente P. 

 No período da tarde, globalmente, os resultados alcançados nos testes de desempenho 

cognitivo são inferiores aos obtidos no período da manhã em ambos os grupos, sendo que se 

verifica uma excepção no grupo da componente P-SR, pois apresentam resultados médios de 

desempenho inferiores no período da manhã quando comparados com o período da tarde 

(Manhã: MP-SR= 55,2 e Tarde: MP-SR= 60,9). Desta análise resulta que embora no grupo da 

componente P, exposto a um nível sonoro mais elevado, os indivíduos SR manifestam um pior 

desempenho do que os sujeitos NSR, sendo que tal evidência não se manifesta no grupo da 

componente TP. Por isso, denota-se uma tendência inversa nos resultados, pois os sujeitos SR 

obtêm melhores resultados nos testes de desempenho cognitivo do que os NSR, constatando-se 

uma discrepância no comportamento dos sujeitos. Também Zimmer (1997), Zimmer & 

Ellermeier (1999) e Ljungberg & Nelly (2007) constataram nos seus estudos que as evidências 

entre a sensibilidade ao ruído e os resultados objectivos de desempenho têm correlações muito 

débeis.  

 Para uma análise mais pormenorizada dos dados, seguidamente pretende-se analisar os 

resultados no total das semanas, assim como no período da manhã e da tarde, isoladamente. 

 

4.4.1.1 Testes de Desempenho Cognitivo (Manhã) 

 

 Em relação ao período do dia (manhã) em que os testes de desempenho cognitivo foram 

realizados, e em conformidade com os resultados médios obtidos neste período, observa-se um 

efeito de interacção entre os grupos e o momento de avaliação que é estatisticamente 

significativo [F(1,12)=5,949; p=0.031], constatando-se uma interacção dos resultados de 
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desempenho cognitivo dos sujeitos em função da componente e da sensibilidade ao ruído, 

evidenciando que no período da manhã os sujeitos não manifestam sempre o mesmo 

desempenho. Assim, os indivíduos do grupo da componente P-NSR manifestam um melhor 

desempenho cognitivo, atingindo um valor médio mais elevado comparativamente aos outros 

grupos (MP-NSR= 107,1). No entanto, os resultados médios mais baixos são revelados no mesmo 

grupo, mas pelos sujeitos da componente P-SR (MP-SR= 55,2). Quando se analisam os resultados 

de desempenho do grupo da componente TP, constata-se que os indivíduos SR têm melhores 

desempenhos do que os sujeitos NSR (MTP-SR= 77,6 e MTP-NSR= 64,9), contrariando a tendência 

evidenciada no grupo da componente P, factos que podem ser comprovados através da análise 

dos dados da tabela 9 e da observação do gráfico 7.  

 

4.4.1.2 Testes de Desempenho Cognitivo (Tarde) 

 

 Da observação e análise dos resultados de desempenho cognitivo no período da tarde, 

parece haver uma tendência para alguma interacção entre os resultados dos sujeitos em função 

da componente e da sensibilidade ao ruído no período da tarde, sendo que esta não é 

estatisticamente significativa [F(1,16)=4,222; p=0.062]. 

 Das informações expressas na tabela 9 e da observação do gráfico 7, verifica-se que os 

indivíduos pertencentes ao grupo da componente P-NSR obtêm resultados médios superiores 

aos auferidos pelos sujeitos P-SR (MP-NSR= 95,6 e MP-SR= 60,9). No entanto, os resultados obtidos 

pelos indivíduos do grupo da componente TP revelaram que os sujeitos da componente TP-SR 

exibem um melhor desempenho, comparativamente com os da componente TP-NSR (MTP-SR= 71,1 

e MTP-NSR= 60,8). Sobressai o facto de que o desempenho dos sujeitos do grupo da componente P-

SR é muito semelhante ao evidenciado pelos sujeitos NSR do grupo da componente TP (MP-SR= 

60,9 e MTP-NSR= 60,8). Não se verificam diferenças no comportamento dos sujeitos, à tarde, pelo 

facto de estarem expostos a níveis sonoros diferentes e terem diferentes sensibilidades ao ruído. 

As reacções individuais de contrariedade ao ruído dependem de atributos físicos do ruído, de 

atitudes em relação à fonte de ruído e das características pessoais dos sujeitos (Zimmer & 

Ellermeier, 1999, citando Taylor, 1984, Job, 1988 e Green & Fidel, 1991). 
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Gráfico 7 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score no período da manhã e da tarde. 
 

 

 4.4.2 Testes de Desempenho Cognitivo por Semanas 

 

 Para se proceder a uma análise mais particular dos resultados de desempenho 

cognitivo, serão apresentados na tabela 10, os resultados do parâmetro Score dos testes de 

desempenho cognitivo, analisados em cada uma das 4 semanas individualmente, seguindo-se 

uma discussão dos mesmos. Posteriormente, numa tentativa de compreender melhor os 

resultados de desempenho cognitivo dos sujeitos proceder-se-á à análise global dos resultados 

por período (manhã e tarde). 
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Tabela 10 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score dos testes de desempenho cognitivo por 
semanas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Score 

Componente P TP 

Sensibilidade ao Ruído SR NSR SR NSR 

N 4 3 5 4 

S
e

m
a

n
a

 1
 

Manhã 

M  51,7 94,3 73,8 57,7 

Dp 9,1 34,6 19,2 30,9 

Min 40,8 72,5 56,3 35,3 

Máx 63,0 134,1 104,4 102,0 

Tarde 

M  56,3 86,6 63,6 57,4 

Dp 7,1 20,4 7,3 30,1 

Min 48,0 72,6 56,6 34,1 

Máx 63,7 110,0 72,2 100,9 

S
e

m
a

n
a

 2
 

Manhã 

M  54,0 111,4 82,7 62,8 

Dp  10,6 30,0 13,5 40,1 

Min 38,7 83,6 59,9 33,5 

Máx 62,4 143,2 94,1 120,8 

Tarde 

M  63,7 94,0 76,2 62,7 

Dp 2,1 29,5 17,8 39,7 

Min 61,7 76,4 54,1 34,7 

Máx 65,5 128,0 101,6 121,1 

S
e

m
a

n
a

 3
 

Manhã 

M  56,6 120,4 79,3 73,7 

Dp 8,1 56,4 12,7 47,6 

Min 49,7 74,7 59,5 36,7 

Máx 68,1 183,4 90,5 141,4 

Tarde 

M  61,8 108,1 72,8 58,3 

Dp 14,2 45,6 16,3 24,9 

Min 45,2 64,6 49,3 36,3 

Máx 79,9 157,2 91,2 92,5 

S
e

m
a

n
a

 4
 

Manhã 

M  63,5 95,5 70,1 66,3 

Dp 4,2 15,6 9,4 41,8 

Min 59,2 81,3 57,2 38,3 

Máx 69,2 112,2 81,7 128,4 

Tarde 

M  62,8 91,3 72,9 70,8 

Dp 8,3 9,0 14,4 47,7 

Min 52,8 81,3 48,7 33,4 

Máx 70,9 98,8 85,0 140,7 
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 Da observação e análise dos dados apresentados na tabela 10 e da observação do 

gráfico 8, consta-se que, na Semana 1, o grupo da componente P revela melhores resultados de 

desempenho do que o grupo da componente TP, tanto no período da manhã como da tarde 

(Manhã: MP-SR= 51,7; MP-NSR= 94,3; MTP-SR= 73,8; MTP-NSR= 57,7 e Tarde: MP-SR= 56,3; MP-NSR= 86,6; MTP-

SR= 63,6; MTP-NSR= 57,4). De salientar que há um decréscimo no desempenho cognitivo dos 

sujeitos de ambos os grupos do período da manhã para a tarde, tal como se pode observar no 

gráfico 8. No entanto, os resultados obtidos pelos sujeitos do grupo da componente P-SR à tarde 

são mais elevados do que de manhã e revelam o que parece ser uma excepção à tendência 

anteriormente mencionada.  

 Sendo que o grupo da componente P está exposto a um nível de exposição sonora, ao 

longo da semana 1, mais elevado do que o grupo da componente TP, uma vez que, de acordo 

com os dados da tabela 7, MSemana 1=78,2 dB(A) para o grupo P e MSemana 1=70,3 dB(A) para o grupo 

TP, talvez a exposição ao ruído ocupacional destes sujeitos seja responsável pelo decréscimo do 

desempenho cognitivo revelado por ambos os grupos, uma vez que após a exposição ao ruído 

ocupacional os resultados da tarde traduzem essa diferença de desempenhos. 

 Relativamente à sensibilidade ao ruído, é possível constatar-se que os sujeitos NSR têm 

resultados de desempenho cognitivo superiores aos dos sujeitos SR. No entanto, ambos os 

grupos manifestam uma diminuição nos resultados de desempenho cognitivo da manhã para a 

tarde. Tais resultados parecem conduzir à hipótese de se equacionar que a exposição ao ruído 

destes sujeitos influencia o seu desempenho cognitivo, sendo essa influência demonstrada numa 

diminuição do desempenho à tarde, uma vez que estes resultados traduzem valores inferiores de 

desempenho após a exposição sonora dos sujeitos. 

 Na semana 2 consta-se que o grupo da componente P revela melhores resultados de 

desempenho do que o grupo da componente TP, tanto no período da manhã, como no período 

da tarde (Manhã: MP-SR= 54,0; MP-NSR= 111,4; MTP-SR= 82,7; MTP-NSR= 62,8 e Tarde: MP-SR= 63,7; MP-NSR= 

94,0; MTP-SR= 76,2; MTP-NSR= 62,7). De salientar que há um decréscimo no desempenho cognitivo 

dos sujeitos do período da manhã, para o período da tarde evidenciado em ambos os grupos. No 

entanto, os resultados auferidos pelos sujeitos do grupo da componente P-SR demonstram que à 

tarde são mais elevados, o que parece ser excepção à tendência anteriormente denunciada. 

 Ao longo da semana 2, através da observação dos níveis de exposição sonora expressos 

na tabela 7, verifica-se que o grupo da componente P está exposto a um nível sonoro médio de 

77,0 dB(A) e o grupo da componente TP a 69,6 dB(A), constatando-se assim, que o grupo que 

está exposto a um nível sonoro mais elevado (P) apresentou também os melhores resultados de 
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desempenho cognitivo. No entanto, também parece ser importante referir que, já antes de 

estarem sujeitos à exposição sonora na sala de aula (período da manhã), os indivíduos do grupo 

da componente P manifestavam resultados de desempenho cognitivo superiores 

comparativamente aos evidenciados pelo grupo da componente TP. Depois da exposição sonora 

dos indivíduos de ambos os grupos observa-se que os 2 grupos revelam uma diminuição no 

desempenho cognitivo do período da manhã (antes da exposição sonora) para o período da tarde 

(após a exposição sonora). 

 No que concerne à sensibilidade individual ao ruído, verifica-se que na semana 2 os 

sujeitos SR obtêm resultados médios de desempenho cognitivo inferiores aos dos sujeitos NSR, 

mas revelam uma melhoria dos resultados da manhã para a tarde ao longo da semana. O ruído 

parece assim não interferir no desempenho dos sujeitos SR, uma vez que estes evidenciam  

melhores resultados de desempenho cognitivo após a exposição ao ruído ocupacional em 

contexto de sala de aula. 

 No decurso da semana 3 constata-se que o grupo da componente P revela melhores 

resultados do que o grupo da componente TP, tanto no período da manhã como no período da 

tarde (Manhã: MP-SR= 56,6; MP-NSR= 120,4; MTP-SR= 79,3; MTP-NSR= 73,7 e Tarde: MP-SR= 61,8; MP-NSR= 

108,1; MTP-SR= 72,8; MTP-NSR= 58,3). No entanto, denota-se um decréscimo no desempenho 

cognitivo dos sujeitos do período da manhã, para o da tarde evidenciado em todos os grupos. Os 

resultados obtidos pelos sujeitos do grupo da componente P-SR, que à tarde são mais elevados, 

parecem ser uma excepção à tendência anteriormente denunciada.  

 Será importante mencionar o facto de que, ao longo da semana 3, os sujeitos do grupo 

da componente P estão expostos a um nível sonoro de 78,3 dB(A) e os do grupo da componente 

TP a 68,9 dB(A), conforme se pode constatar através dos dados expostos na tabela 7. Este facto 

parece revelar que é possível que a exposição dos indivíduos ao ruído interfira no desempenho 

cognitivo dos sujeitos e seja responsável pela diminuição do desempenho dos sujeitos, de ambos 

os grupos, do período da manhã (antes da exposição ao ruído) para o período da tarde (após a 

exposição ao ruído). 

 Relativamente à sensibilidade individual ao ruído, constata-se que os sujeitos NSR são 

detentores de melhores resultados de desempenho cognitivo do que os sujeitos SR e, em ambos 

os grupos, se revela um decréscimo no desempenho do período da manhã para a tarde, sendo 

este mais evidente no desempenho dos indivíduos NSR, pois para os SR esse decréscimo é 

apenas ligeiro. Possivelmente, a exposição ao ruído destes sujeitos está na origem do 

decréscimo nos resultados de desempenho cognitivo, uma vez que se revelam mais baixos após 
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a exposição dos sujeitos ao ruído da sala de aula. Esta influência parece ser mais acentuada nos 

sujeitos NSR uma vez que, nesta semana, revelam uma diminuição no desempenho maior 

comparativamente com os indivíduos SR, em que esse decréscimo é mais débil. 

 Na semana 4 observa-se que o grupo da componente P revela melhores resultados do 

que o grupo da componente TP, tanto no período da manhã como no da tarde (Manhã: MP-SR= 

63,5; MP-NSR= 95,5; MTP-SR= 70,1; MTP-NSR= 66,3 e Tarde: MP-SR= 62,8; MP-NSR= 91,3; MTP-SR= 72,9; MTP-NSR= 

70,8). De salientar que há um decréscimo no desempenho cognitivo dos sujeitos do grupo da 

componente P, do período da manhã para o período da tarde. No entanto, o grupo TP revela 

uma melhoria no desempenho cognitivo do período da manhã para a tarde, evidenciando ambos 

os grupos uma diferença de comportamentos. 

 Ao longo desta semana, ambos os grupos estão expostos a níveis sonoros diferentes. De 

acordo com a tabela 7 constata-se que o grupo da componente P está exposto a um nível sonoro 

mais elevado (MSemana4=75,5 dB(A)) do que o grupo da componente TP (MSemana4=68,0 dB(A)). 

Atendendo ao comportamento dos sujeitos, poder-se-á especular que talvez a exposição ao ruído 

ocupacional interfira no desempenho cognitivo dos sujeitos do grupo da componente P, uma vez 

que o seu desempenho diminui no período da tarde. A mesma tendência não se verifica no 

grupo da componente TP, dado que, do período da manhã para a tarde, estes sujeitos revelam 

uma melhoria no seu desempenho, não se podendo assim, aferir a possível interferência do 

ruído no desempenho dos sujeitos ao longo da semana 4. Esta evidência poderá estar 

relacionada com o facto de, na semana 4, só se realizarem 4 testes de desempenho cognitivo, 

em virtude dos feriados e do términos do ano lectivo coincidirem com esta semana.  

 Quanto à sensibilidade individual ao ruído, constata-se que os sujeitos NSR revelam um 

melhor desempenho cognitivo do que os SR. Os sujeitos NSR manifestam uma ligeira constância 

no seu desempenho, da manhã para a tarde, nesta semana. No entanto, os SR evidenciam uma 

melhoria de desempenho da manhã para a tarde. Ao longo desta semana, parece que os 

sujeitos revelam melhores desempenhos após exposição ao ruído e, de igual modo, esta 

tendência poderá estar relacionada com o facto de, na semana 4, só se realizarem 4 testes de 

desempenho cognitivo, em virtude das razões anteriormente denunciadas. 

 Face à análise e discussão dos resultados já efectuadas, será importante relatar outras 

experiências. Assim, Belojevic et al. (1992), citando vários trabalhos efectuados, como por 

exemplo Broadbent & Litlle (1960), Kvringin & Mikheyev, (1965) Green et al. (1982), Simth & 

Stansfeld (1986) e Belojevic et al. (1991), referem que, para além do ruído, existem numerosos 

factores ambientais e de outra ordem que podem influenciar o desempenho. Experiências 
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realizadas em laboratório, cujas condições de realização foram rigorosamente controladas, 

oferecem uma base para a avaliação de possíveis ligações causais entre o ruído e o 

desempenho. No entanto, segundo Belojevic et al. (1992) e fazendo, também, referência aos 

trabalhos de Loeb (1981), Jones (1990) e Dornic (1990), referem que foram notificados neste 

domínio uma série de resultados discrepantes. Assim, para níveis de ruído que variam entre 50 

e 110 dB(A), têm sido descritas experiências de prejuízo na velocidade ou precisão de 

desempenho mental, os mesmos autores citam, por exemplo, Baker et al. (1984) e Sandover & 

Champion (1984), sem interferência nos parâmetros anteriormente mencionados, referem para 

tal os trabalhos desenvolvidos por  Kryter & Poza (1980) e Gawron (1984) e, de melhoria na 

velocidade ou precisão do desempenho mental, são referidos Hockey, (1970) e O’Malley & 

Poplawasky (1971). Estes resultados controversos foram explicados pela complexidade de 

factores internos intervenientes nos efeitos do ruído no ser humano, como por exemplo, a 

sensibilidade individual ao ruído (Belojevic et al., 1992).  

 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score por semanas. 
 

4.4.2.1 Testes de Desempenho Cognitivo por Semanas (Manhã) 

 

 Assim, procurando aferir o comportamento dos sujeitos apenas no período da manhã ao 

longo das 4 semanas e, tendo presente os resultados expressos na tabela 10, passar-se-á à 

análise estatística dos dados. Logo, em relação ao período do dia (manhã), verifica-se que há um 
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efeito de interacção estatisticamente significativo entre os grupos e o momento de avaliação 

[F(1,12)=5,501; p=0.037], facto que parece evidenciar diferenças no comportamento dos 

grupos ao longo das 4 semanas no período da manhã.  

 Os resultados revelam que os indivíduos do grupo da componente P-NSR são aqueles 

que obtêm resultados médios de desempenho inferiores em todas as semanas (Semana 1: MP-SR= 

51,7; Semana 2: MP-SR = 54,0; Semana 3: MP-SR = 56,6; Semana 4: MP-SR = 63,5) e que o grupo P-

NSR são os sujeitos que evidenciam um melhor desempenho (Semana 1: MP-NSR= 94,3; Semana 

2: MP-NSR = 111,4; Semana 3: MP-NSR =120,4; Semana 4: MP-NSR = 95,5). Destaca-se o facto do 

desempenho dos sujeitos ir aumentando ao longo das semanas, à excepção da semana 4, cujos 

resultados diminuem em relação à semana anterior. Também podemos constatar que, no grupo 

da componente TP, os sujeitos SR têm um melhor desempenho do que os NSR, manifestando-se 

a tendência inversa no grupo da componente P, uma vez que o melhor desempenho é revelado 

pelos sujeitos NSR comparativamente aos resultados obtidos pelos SR. 

 Cruzando o momento (Semana) com o grupo (Componente e Sensibilidade ao Ruído), é 

possível apurar-se que existe uma diferenciação de resultados dentro dos grupos e que esta é 

estatisticamente significativa [F(1,12)=5,985; p=0.031]. Da análise crítica dos resultados da 

tabela 10 e da observação do gráfico 9, verifica-se que em ambos os grupos o desempenho 

melhora ao longo das semanas, no período da manhã, evidenciando uma tendência crescente, à 

excepção da semana 4, em que os resultados de desempenho decrescem muito em ambos os 

grupos (Semana 4: MP-SR= 63,5; MP-NSR =95,5; MTP-SR =70,1; Semana 4: MTP-NSR =66,3). 

 Da mesma análise estatística, verifica-se também que existe um efeito principal 

estatisticamente significativo do momento de avaliação (semana) em função do grupo de 

pertença [F(1,12)=10,122; p=0.008], denotando-se essa diferença nos resultados da semana 4, 

tal como anteriormente referido.  

 Relativamente ao grupo da componente P ou TP, salienta-se o facto de que ao longo das 

4 semanas de estudo, os resultados médios dos testes de desempenho cognitivo, no parâmetro 

Score, no período da manhã dos sujeitos do grupo da componente P, são mais elevados quando 

comparados com os do grupo da componente TP. Denota-se, também, que há uma tendência 

crescente no desempenho cognitivo dos sujeitos de ambos os grupos nas primeiras 3 semanas. 

No entanto, regista-se uma inversão desta tendência na semana 4. Tal poderá estar relacionado 

com o facto da semana 4 coincidir com a última semana de aulas e os sujeitos acusarem algum 

cansaço, uma vez que esta foi uma semana de recolha e apresentação de trabalhos e, 

essencialmente, de avaliações quantitativas e qualitativas de final de ano lectivo.  
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 De salientar que o fim-de-semana que antecedeu a semana 4 foi muito trabalhoso, pois 

implicou a preparação das referidas avaliações e, em alguns casos, das reuniões de Conselho de 

Turma. Esta justificação poderá ser plausível, uma vez que este declínio não é exclusivo apenas 

de 1 dos grupos mas manifesta-se em ambos. Também será importante referir, novamente, o 

facto de que na semana 4 apenas se realizaram os testes de desempenho cognitivo nos 2 

primeiros dias da semana, correspondentes à segunda e terça-feira, dado que nessa semana 

ocorreram dois feriados nacionais e na sexta-feira já as actividades lectivas tinham terminado, 

pelo que não se justificava a realização dos referidos testes.  

   

 

Gráfico 9 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score por semanas no período da manhã. 

 

4.4.2.2 Testes de Desempenho Cognitivo por Semanas (Tarde) 

 

 Em relação ao período do dia (tarde) em que os testes de desempenho cognitivo foram 

realizados, os resultados revelam que não existe um efeito de interacção estatisticamente 

significativo [F(1,12)=3,781; p=0.076] entre os grupos e o momento de avaliação.  

 Da análise dos dados expressos na tabela 10, verifica-se que é na semana 4 que o 

grupo P obtém os resultados mais baixos, comparativamente com os resultados alcançados nas 

semanas 2 e 3 e que essa diferenças se desta nos sujeitos NSR (Semana 4:MP-NSR= 91,3; Semana 

3:MP-NSR= 108,1; Semana 2:MP-NSR= 94,0). Para além disto, é na semana 1 que se registam os 

resultados mais baixos no desempenho cognitivo dos sujeitos de ambos os grupos (MP-SR=56,3; 

MP-NSR= 86,6; MTP-SR=63,6 e MTP-NSR=57,4). Regista-se, também, um decréscimo no desempenho dos 

sujeitos da componente P na semana 4 (MP-SR=62,8; MP-NSR= 91,3).  
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 Procurando analisar o desempenho cognitivo dos sujeitos ao longo das semanas, 

verificamos que existe um efeito principal estatisticamente significativo do mesmo em função da 

semana e do grupo de pertença [F(1,12)=4,993; p=0.045], que se manifesta no momento de 

avaliação (semana). Assim, conclui-se que o desempenho cognitivo dos sujeitos de ambos os 

grupos não foi igual em todas as semanas, salientando-se, para o grupo da componente P, a 

semana 4, na qual se manifesta um decréscimo acentuado no desempenho cognitivo destes 

sujeitos e a semana 3, para o grupo da componente TP, na qual também houve um declínio dos 

resultados de desempenho. 

 Tais resultados podem ser indicadores de que, para além dos efeitos da exposição 

sonora que se possam fazer sentir no final dia, também à tarde se fazem sentir os efeitos de um 

possível cansaço decorrente do final das actividades lectivas, pois as consequências do 

agravamento da carga de trabalho, como por exemplo, avaliações finais, reuniões, recolha de 

trabalhos, etc., se podem manifestar por um decréscimo no desempenho, uma vez que esta 

semana coincidiu com a última semana de aulas, como já anteriormente havia sido reportado. E, 

no caso das disciplinas de componente P, foi a semana de recolha e apreciação de trabalhos 

práticos dos alunos, que integraram parte da sua avaliação e, em muitos casos, constituíram 

parte de uma exposição final, realizada no fim desta semana e coordenada por alguns destes 

indivíduos. Para as disciplinas da componente TP, coincidiu com a conclusão dos programas 

curriculares e preparação dos alunos para a realização dos exames nacionais, aliadas à 

avaliação final decorrente do final do período escolar. Acontecimentos que poderão ter conduzido 

a uma maior pressão psicológica nos sujeitos, traduzida no seu desempenho cognitivo. Estudos 

efectuados em diferentes países indicam que uma significativa percentagem de professores 

experiencia elevados a moderados níveis de stresse no processo de ensino e sugerem a natureza 

crónica do stresse nos professores. Alertam para o facto de que em Portugal, alguns estudos 

realizados, envolvendo alguns professores do ensino básico e secundário, de 5 distritos da zona 

Norte do país, mostrarem que cerca de 45% dos professores assinalaram que a profissão era 

muito ou extremamente “stressante” e apenas 3% referiram que não experienciavam nenhum 

stresse. Os dados existentes sobre a existência de stresse e ansiedade nos professores sugerem, 

assim, que estes experienciam uma considerável tensão, pressão ou ansiedade na sala de aula 

(Melo, Gomes & Cruz, 1997). 
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Gráfico 10 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score por semanas no período da tarde. 

 
 

 De referir que o grupo da componente P, ao longo das 4 semanas está exposto a um 

nível sonoro mais elevado do que o grupo da componente TP e, no entanto, evidencia melhores 

resultados de desempenho cognitivo. Aliás, neste grupo (P), só na semana 4 é que se verifica 

um decréscimo no desempenho. Segundo os dados da tabela 7, relativa aos níveis de exposição 

sonora, verificamos que na semana 4 os indivíduos deste grupo estiveram expostos a um nível 

médio de 75,5 dB(A), o que não correspondeu ao nível de exposição sonora mais elevado a que 

os indivíduos do grupo da componente P estiveram expostos nestas quatro semanas. No grupo 

da componente TP, ao longo das 4 semanas, denotam-se algumas flutuações nos resultados de 

desempenho dos sujeitos.  

 Em contrapartida, a sensibilidade individual ao ruído parece revelar-se no desempenho 

cognitivo dos sujeitos, na medida em que, geralmente, os indivíduos SR revelam resultados 

inferiores quando comparados com os resultados obtidos pelos sujeitos NSR, embora os 

resultados dos indivíduos SR, em ambos os grupos, se revele um decréscimo acentuado da 

semana 2 para a semana 3 (Semana 2: MP-SR=63,7: MTP-SR=76,2 e Semana 3: MP-SR=61,8; MTP-

SR=72,8). O que poderá condicionar os sujeitos mais sensíveis ao ruído, pois, poderão ser mais 

afectados por esta ocorrência, conduzindo, deste modo, uma diminuição no seu desempenho 

cognitivo.  
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4.4.3 Testes de Desempenho Cognitivo por Dias da Semana 

 

 Numa tentativa de pormenorizar o estudo da interferência do ruído no desempenho 

cognitivo dos sujeitos, passa-se a apresentar os resultados dos testes de desempenho cognitivo 

ao longo dos dias da semana (tabela 11), seguindo-se a análise e discussão dos mesmos. Para 

uma pesquisa mais meticulosa dos resultados proceder-se-á, posteriormente, a uma análise dos 

resultados obtidos, em função do período do dia (manhã e tarde). 
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Tabela 11 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score dos testes de desempenho cognitivo por 
dias da semana no período da manhã e da tarde. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Score 

Componente P TP 

Sensibilidade ao Ruído SR NSR SR NSR 

N 4 3 5 4 

S
e
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n
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Manhã 

M  52,4 101,9 69,6 62,0 

Dp 6,2 33,7 13,9 40,1 

Min 44,1 79,4 58,0 33,9 

Máx 58,6 140,6 92,3 120,8 

Tarde 

M 61,7 93,8 65,0 65,1 

Dp 8,1 24,4 13,9 42,1 

Min 54,8 73,2 43,9 34,0 

Máx 72,2 120,8 77,7 127,2 

T
er

ça
-f

e
ir

a
 

Manhã 

M 57,5 101,7 77,7 64,2 

Dp 6,4 34,2 16,1 39,4 

Min 48,0 75,2 55,7 37,5 

Máx 61,9 140,3 97,9 121,7 

Tarde 

M  61,3 96,7 69,3 62,1 

Dp 6,2 28,4 13,1 34,8 

Min 53,8 77,3 49,4 34,8 

Máx 67,7 129,3 81,5 112,0 

Q
u

a
rt

a
-f

e
ir

a 

Manhã 

M  54,3 113,3 77,1 72,2 

Dp 7,7 40,6 14,5 43,8 

Min 45,1 87,0 65,6 34,4 

Máx 63,8 160,0 100,2 130,2 

Tarde 

M 62,5 98,7 72,5 58,3 

Dp 3,8 30,5 13,3 28,8 

Min 58,9 71,6 52,7 33,5 

Máx 66,8 131,8 87,5 98,1 

Q
u

in
ta

-f
e

ir
a

 

Manhã 

M   55,8 102,5 80,1 63,6 

Dp  11,1 47,1 19,7 41,3 

Min 43,8 66,3 55,7 35,6 

Máx 68,7 155,7 104,9 124,9 

Tarde 

M  58,6 90,3 75,7 58,8 

Dp 3,5 38,0 13,4 29,7 

Min 53,8 61,4 64,1 33,1 

Máx 61,3 133,3 94,9 100,3 

S
e

xt
a

-f
e

ir
a

 

Manhã 

M   56,3 119,7 86,0 63,9 

Dp 10,4 32,3 17,9 35,8 

Min 44,9 87,8 60,5 36,1 

Máx 68,2 152,4 107,8 114,4 

Tarde 

M  59,7 98,9 75,4 57,8 

Dp 2,8 24,5 12,4 28,9 

Min 57,0 78,4 58,5 39,0 

Máx 62,7 126,0 92,8 100,8 
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 Da análise dos resultados expressos na tabela 11 e da observação do gráfico 11, 

proceder-se-á à análise dos resultados dos testes de desempenho cognitivo por dias da semana. 

Assim, destaca-se que, à segunda-feira, o grupo da componente P detém melhores resultados de 

desempenho cognitivo do que o grupo da componente TP (Manhã: MP-SR= 52,4; MP-NSR= 101,9; MTP-

SR= 69,6; MTP-NSR= 62,0 e Tarde: MP-SR= 61,7; MP-NSR= 93,8; MTP-SR= 65,0; MTP-NSR= 65,1). No entanto, 

verifica-se, pela análise do gráfico 11, que do período da manhã para a tarde, o grupo da 

componente P melhora ligeiramente o seu desempenho e o grupo da componente TP manifesta 

um decréscimo nos resultados de desempenho cognitivo. 

 De salientar, de acordo com a tabela 8, que à segunda-feira o nível de exposição sonora 

a que os indivíduos do grupo da componente P estão sujeitos é de 76,8 dB(A) e em 

contrapartida, o grupo da componente TP está exposto a um nível sonoro de 68,3 dB(A). 

Estando o grupo da componente P exposto a um nível sonoro médio mais elevado, este revela 

resultados de desempenho superiores no período da tarde (após a exposição ao ruído). 

Também, de acordo com resultados obtidos pelo grupo TP, após a exposição ao ruído verifica-se 

que o desempenho cognitivo destes sujeitos diminui. 

 Em relação à sensibilidade ao ruído, geralmente, são os sujeitos NSR os detentores de 

melhores resultados nos testes de desempenho cognitivo. No entanto, observa-se uma melhoria 

nos resultados de desempenho cognitivo dos P-SR e TP-NSR à tarde, evidenciando assim, uma 

tendência inversa à revelada pelos sujeitos P-NSR e TP-SR, uma vez que estes manifestam uma 

melhoria dos seus resultados de desempenho cognitivo do período da manhã para a tarde. 

  Dos resultados expressos na tabela 11 destaca-se que, à terça-feira, o grupo da 

componente P detém melhores resultados de desempenho cognitivo do que o grupo da 

componente TP (Manhã: MP-SR= 57,5; MP-NSR= 101,7; MTP-SR= 77,7; MTP-NSR= 64,2 e Tarde: MP-SR= 61,3; 

MP-NSR= 96,7; MTP-SR= 69,3; MTP-NSR= 62,1). Verifica-se que do período da manhã para a tarde, ambos 

os grupos revelam uma diminuição nos resultados de desempenho cognitivo. No entanto, o 

grupo da componente P manifesta apenas um ligeiro decréscimo e o grupo da componente TP 

evidencia uma maior diminuição no desempenho da manhã para a tarde. 

 À terça-feira o grupo da componente P está exposto a um nível sonoro médio mais 

elevado do que o grupo da componente TP. Considerando os valores expressos na tabela 8, 

verifica-se que o grupo da componente P está sujeito a níveis sonoros médios de 78,7 dB(A) e o 

grupo da componente TP a níveis de 71,3 dB(A). Apesar deste facto, o grupo da componente P 

revela resultados de desempenho cognitivo superiores aos do grupo da componente TP, antes e 

depois da exposição ao ruído nas salas de aula. Mas, apesar do grupo da componente P estar 
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exposto a níveis sonoros mais elevados, evidencia um ligeiro decréscimo no seu desempenho 

cognitivo enquanto que para o grupo da componente TP, esse decréscimo nos resultados se 

revela mais acentuado. 

 No que diz respeito à sensibilidade ao ruído, globalmente, são os sujeitos NSR que 

evidenciam um melhor desempenho cognitivo comparativamente aos SR e, ambos os grupos, 

manifestam uma diminuição no desempenho da manhã para a tarde, à excepção dos sujeitos P-

SR. Estas diferenças no desempenho cognitivo dos sujeitos podem ser indicadoras de que talvez 

a exposição ao ruído interfira no desempenho cognitivo dos sujeitos, em função da sensibilidade 

individual ao ruído, de ambos os grupos, sendo que os NSR são detentores de melhores 

desempenhos (antes e após a exposição ao ruído ocupacional). 

 Através da análise dos resultados de desempenho cognitivo obtidos na quarta-feira, 

constata-se que o grupo da componente P detém melhores resultados de desempenho cognitivo 

do que o grupo da componente TP (Manhã: MP-SR= 54,3; MP-NSR= 113,3; MTP-SR= 77,1; MTP-NSR= 72,2 e 

Tarde: MP-SR= 62,5; MP-NSR= 98,7; MTP-SR= 72,5; MTP-NSR= 58,3). Verifica-se que do período da manhã 

para a tarde, ambos os grupos revelam uma diminuição nos resultados de desempenho 

cognitivo mas, o grupo da componente P manifesta apenas um ligeiro decréscimo e o TP 

evidencia uma maior diminuição no desempenho da manhã para a tarde. 

 De acordo com a tabela 8 verificamos que o nível de exposição sonora a que o grupo da 

componente P está sujeito é superior ao nível a que o grupo da componente TP está exposto (P: 

MQuarta-feria=81,1 dB(A) e TP: MQuarta-feria=70,6 dB(A)). No entanto, o grupo que está exposto a níveis 

sonoros mais elevados (P) é detentor de melhores resultados de desempenho cognitivo. Mas, 

para ambos os grupos, o ruído poderá ser um factor de interferência no desempenho cognitivo 

dos sujeitos uma vez que se regista um decréscimo nos resultados de desempenho cognitivo 

após exposição ao ruído. Assim, talvez o ruído ocupacional a que os indivíduos estão sujeitos, na 

sala de aula interfira no seu desempenho cognitivo. 

 Relativamente à sensibilidade individual ao ruído constata-se que, geralmente, os 

indivíduos NSR revelam um desempenho superior aos dos SR. No entanto, do período da manhã 

para a tarde os indivíduos P-SR melhoram ligeiramente o seu desempenho. 

 Através da análise dos resultados de desempenho cognitivo obtidos à quinta-feira, 

verifica-se que o grupo da componente P detém melhores resultados de desempenho cognitivo 

do que o grupo da componente TP (Manhã: MP-SR= 55,8; MP-NSR= 102,5; MTP-SR= 80,1; MTP-NSR= 63,6 e 

Tarde: MP-SR= 58,6; MP-NSR= 90,3; MTP-SR= 75,7; MTP-NSR= 58,8). Salienta-se que do período da manhã 
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para a tarde, ambos os grupos revelam uma diminuição nos resultados de desempenho 

cognitivo. 

 De acordo com a tabela 8, o nível de exposição sonora a que os indivíduos do grupo da 

componente P estão sujeitos é de 77,2 dB(A) e os do grupo da componente TP estão expostos a 

68,7 dB(A). Para ambos os grupos (P e TP) evidencia-se que o desempenho cognitivo dos 

sujeitos a eles pertencente diminui do período da manhã para a tarde. Tais resultados poderão 

conduzir-nos à hipótese de que, talvez o ruído interfira no desempenho cognitivo destes sujeitos 

pois, após a exposição ao ruído ocupacional nas salas de aula os indivíduos revelam um 

decréscimo nos seus resultados de desempenho cognitivo. 

 Em relação à sensibilidade individual ao ruído, constata-se que os indivíduos NSR obtêm, 

na generalidade, melhores resultados de desempenho cognitivo, tanto no período da manhã 

como no da tarde. Quando realizamos uma análise comparativa dos mesmos verifica-se que do 

período da manhã para a tarde, há um decréscimo no desempenho de ambos os grupos, à 

excepção dos resultados obtidos pelos indivíduos P-SR, que revelam uma melhoria no seu 

desempenho de manhã para o da tarde. Assim, de uma maneira geral, o ruído parece interferir 

no desempenho cognitivo dos sujeitos uma vez que os resultados da manhã parecem evidenciar 

um melhor desempenho, comparativamente com o período da tarde, período em que os sujeitos 

realizavam o teste de desempenho após a exposição ao ruído ocupacional na sala de aula.

 Através dos resultados de desempenho cognitivo, obtidos à sexta-feira, destacamos que 

o grupo da componente P detém melhores resultados de desempenho cognitivo do que o grupo 

da componente TP (Manhã: MP-SR= 56,3; MP-NSR= 119,7; MTP-SR= 86,0; MTP-NSR= 63,9 e Tarde: MP-SR= 

59,7; MP-NSR= 98,9; MTP-SR= 75,4; MTP-NSR= 57,8). Observa-se -se que, do período da manhã para a 

tarde, ambos os grupos revelam uma diminuição nos resultados de desempenho cognitivo. 

 Considerando os níveis de exposição sonora, expressos na tabela 8, a que os grupos 

estão sujeitos, constatamos que o grupo da componente P, à sexta-feira, está exposto a níveis 

mais elevados do que o grupo da componente TP (P: MSexta-feira=75,5 dB(A) e TP: MSexta-feira=67,9 

dB(A)). Para ambos os grupos denota-se que, do período da manhã para o da tarde, há um 

decréscimo nos resultados de desempenho cognitivo. Como os resultados dos testes de 

desempenho cognitivo, no período da manhã, são obtidos antes da exposição ao ruído 

ocupacional e os testes de desempenho cognitivo à tarde são realizados após a exposição ao 

ruído na sala de aula, desta comparação resulta uma evidência de decréscimo nos resultados 

obtidos, na manhã e na tarde. Para ambos os grupos talvez se possa considerar que estes 

resultados traduzam uma possível interferência do ruído no desempenho cognitivo dos sujeitos. 
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 Em relação à sensibilidade individual ao ruído, constata-se que os indivíduos NSR obtêm, 

globalmente, melhores resultados de desempenho cognitivo, tanto no período da manhã como 

no da tarde. Quando se realiza uma análise comparativa dos mesmos verifica-se que, do período 

da manhã para a tarde há um decréscimo no desempenho de ambos os grupos, à excepção dos 

sujeitos P-SR, que revelam uma melhoria no seu desempenho do período da manhã para a 

tarde. De uma maneira geral, os resultados da manhã parecem evidenciar um melhor 

desempenho, comparativamente com os alcançados período da tarde. Assim, poder-se-á colocar 

a hipótese de que talvez a exposição ao ruído interfira no desempenho cognitivo dos professores. 

 

  

 
Gráfico 11 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score dos testes de desempenho cognitivo 

ao longo dos dias da semana. 
 

 Os resultados contraditórios e imprecisos obtidos em investigações sobre os efeitos do 

ruído podem ser, parcialmente, devidos a diferenças individuais entre os sujeitos que 

participaram nos diferentes estudos. É uma experiência bem conhecida do quotidiano, que as 

pessoas reagem ao ruído de diferentes maneiras. Algumas são gravemente perturbadas, outros 

não são afectados em nada e outros até podem melhorar o seu desempenho. Tais tendências 

opostas podem, talvez, conduzir à conclusão errada de que o ruído não afecta o desempenho 

(Auble & Britton (1958). Por exemplo, considerando Belojevic & Jakovljevic (2001), os autores 

referem que o nível de ruído pode não ter uma importância fundamental nas reacções das 

pessoas que vivem em áreas ruidosas e os indivíduos reagem de maneiras bastante diferentes 
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nas mesmas condições acústicas, citam os trabalhos de Lercher et al. (1988), Job (1996) e 

Berglund & Lindvall (1995). Referem, ainda, que esta variedade de reacções pode ser 

parcialmente explicada pela característica da personalidade referente à sensibilidade individual 

ao ruído, reportando-se a Stansfeld (1992). 

 

4.4.3.1 Testes de Desempenho Cognitivo ao Longo dos Dias da Semana (Manhã) 

 

 Da análise dos resultados médios de desempenho cognitivo por dias, no período da 

manhã, verifica-se que existe uma interacção estatisticamente significativa entre os grupos e o 

momento de avaliação [F(1,12)=6,088; p=0.030]. Da observação dos resultados expressos na 

tabela 11, constata-se o facto dos indivíduos do grupo da componente P-SR revelarem 

desempenhos inferiores aos dos P-NSR, não se mantendo o mesmo fenómeno no grupo da 

componente TP, uma vez que são os indivíduos NSR que manifestam um desempenho inferior 

comparativamente com os SR.  

 Procurando investigar o desempenho cognitivo dos sujeitos ao longo dos dias, 

verificamos que existe um efeito principal estatisticamente significativo do mesmo em função do 

dia e do grupo de pertença [F(1,12)=8,852; p=0.012]. Assim, através dos resultados obtidos, 

constata-se que o desempenho cognitivo dos sujeitos não é igual em todos os dias da semana 

no período da manhã, verificando-se na quinta-feira uma diminuição no desempenho dos 

sujeitos de ambos os grupos. De uma maneira geral, o grupo da componente P revela um 

melhor desempenho ao longo dos dias da semana comparativamente com o grupo da 

componente TP, como pode ser constatado através do gráfico 12. Observa-se que, em ambos os 

grupos, o dia em que demonstram ter um pior desempenho é a segunda-feira (MP-SR=52,4; MP-

NSR=101,9; MTP-SR=69,6 e MTP-NSR=62,0) e, de igual modo, o dia em que os resultados médios de 

desempenho são maiores é à sexta-feira (MP-SR=56,3; MP-NSR=119,7; MTP-SR=86,0 e MTP-NSR=63,9).  
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Gráfico 12 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score ao longo dos dias da semana 
no período da manhã. 

 

 A análise dos resultados relativos à sensibilidade ao ruído revela que os indivíduos SR 

apresentam resultados médios de desempenho, ao longo dos dias, inferiores aos dos sujeitos 

NSR, sobressaindo a segunda-feira como o dia em que ambos apresentam um pior desempenho 

médio (MP-SR=52,4 e MTP-SR=69,6). No entanto, os sujeitos SR manifestam um melhor desempenho 

à sexta-feira (MP-SR=56,3 e MTP-SR=86,0), enquanto que os NSR revelam melhor desempenho à 

quarta-feira (MP-NSR=113,3 e MTP-NSR=72,2). À terça e quinta-feira os desempenhos são muito 

próximos, tanto para os indivíduos SR (terça-feira: MP-SR=57,5; MTP-SR=77,7 e quinta-feira: MP-

SR=55,8; e MTP-SR=80,1), como para os NSR (terça-feira: MP-NSR=101,7; MTP-NSR=64,2 e quinta-feira: MP-

NSR=102,5; e MTP-NSR=63,6). Poder-se-á destacar o facto de que o comportamento dos indivíduos 

(SR e NSR) parece revelar muitas oscilações ao longo dos dias da semana em ambos os grupos.  

 

4.4.3.2 Testes de Desempenho Cognitivo ao Longo dos Dias da Semana (Tarde) 

 

 Relativamente ao estudo dos resultados dos testes de desempenho ao longo dos dias, 

no período da tarde, face ao descrito no gráfico 13, observa-se que o grupo da componente P 

parece evidenciar uma tendência crescente no desempenho cognitivo nos 3 primeiros dias 

(segunda, terça e quarta-feira) mas que se inverte em virtude dos resultados obtidos pelos 

sujeitos à quinta-feira (MP-SR= 58,6 e MP-NSR = 90,3). Relativamente ao grupo da componente TP, 

este revela ligeiras variações no desempenho dos sujeitos ao longo dos dias, que atingem um 

valor máximo na quinta-feira (MTP-SR= 75,7 e MTP-NSR = 58,8).  
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Gráfico 13 – Distribuição dos resultados médios do parâmetro Score ao longo dos dias da semana 
 no período da tarde. 

 
 Será importante enfatizar que o grupo da componente P revela um desempenho 

cognitivo superior ao do grupo da componente TP, apesar de estar exposto a um nível sonoro 

mais elevado todos os dias da semana. Os resultados de desempenho do grupo da componente 

TP, evidenciados ao longo dos dias da semana e expressos na tabela 11, traduzem, de alguma 

forma, a tendência para desempenhos inferiores aos do grupo da componente P, já 

anteriormente verificada. Tal poderá estar relacionado com as características individuais dos 

sujeitos, uma vez que o desempenho cognitivo dos indivíduos do grupo da componente P já é 

maior do que o desempenho cognitivos dos sujeitos da componente TP antes da exposição ao 

ruído ocupacional nas salas de aula. Assim como poderão estar relacionados com o carácter 

expositivo que as aulas das disciplinas da componente TP comportam e com o facto dos sujeitos 

desta poderem, nesta altura do ano lectivo, estar sob pressão para o cumprimento dos 

programas curriculares e para a preparação dos alunos para exames nacionais. Esta hipótese já 

havia sido levantada na discussão dos resultados nas semanas e poderá, de algum modo, 

justificar o desempenho destes sujeitos ao longo dos dias. 

 Quando analisamos os resultados do desempenho cognitivo nos dias em função da 

sensibilidade ao ruído, pode-se constatar que o grupo dos sujeitos NSR revela, geralmente, um 

desempenho superior comparativamente ao grupo dos SR, à excepção do grupo da componente 

P-SR. Observa-se que nos primeiros dias da semana (segunda, terça e quarta-feira) os indivíduos 

NSR manifestam um ligeiro decréscimo no seu desempenho, enquanto que o grupo de sujeitos 

SR declara uma tendência contrária. Constata-se, então, que os sujeitos NSR revelam um melhor 

desempenho do que os SR ao longo dos dias, no período da tarde. Destaca-se, assim, a quinta-
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feira como o dia em que os NSR apresentam desempenhos inferiores (MP-NSR=90,3 e MTP-NSR=58,8) 

e a segunda-feira para o grupo dos SR (MP-SR=61,7 e MTP-NSR=65,0. Poder-se-á assim mencionar que 

talvez o ruído interfira no desempenho cognitivo dos sujeitos ao longo dos dias da semana. 

Também os resultados de uma investigação experimental realizada com um grupo de estudantes 

que efectuava 4 tarefas cognitivas sob o efeito do ruído do tráfego, registado entre os 55 dB(A) e 

os 75 dB(A), revelaram que a sensibilidade subjectiva ao ruído foi o principal factor responsável 

pelas diferenças significativas no desempenho cognitivo dos sujeitos numa tarefa que envolvia a 

MCP e a aritmética mental (Belojevic et al, 1992). 
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Conclusão e Desenvolvimentos Futuros 

 

 Neste capítulo final da dissertação expressa-se, em forma de conclusão, algumas 

considerações que parecem merecer destaque pela pertinência que revelam, quando se 

pretende averiguar os efeitos do ruído sobre o desempenho cognitivo dos docentes, decorrentes 

da exposição ao ruído ocupacional nas salas de aula. Além disso, ao contrapor-se as limitações e 

potencialidades que surgiram no decurso deste estudo, procura-se também evidenciar a 

necessidade de se observar alguns dos cuidados a ter neste tipo de investigação e demonstrar 

que é urgente pensar e legislar sobre os efeitos do ruído em profissionais, cujo nível de pressão 

sonora a que estão expostos não é suficientemente elevado para causar perdas auditivas mas 

que poderá estar na origem de efeitos extra-auditivos, afectando, dessa forma, a saúde do 

indivíduo e comprometendo o seu desempenho.   

 Na sala de aula, o ruído não é apenas um incómodo mas pode comprometer o processo 

de ensino-aprendizagem, influenciando professores e alunos. Sendo a sensibilidade individual ao 

ruído um factor subjectivo e, tendo em consideração que os indivíduos manifestam diferentes 

reacções e susceptibilidades, também os professores podem reagir de maneira diferente nas 

mesmas condições acústicas. Aliás, segundo Zimmer & Ellermeier (1999), a sensibilidade 

individual ao ruído é considerada um traço de personalidade que abrange uma ampla gama de 

sons. A natureza complexa e multidimensional da sensibilidade ao ruído, como um atributo da 

personalidade, cria dificuldades na sua medição, em termos inequívocos. O próprio conceito de 

ruído, o humor, a motivação e outras variáveis podem influenciar a sensibilidade individual ao 

ruído em algumas situações específicas (Levy-Leboyer et al., 1976, citados por Belojevic & 

Jakovljevic, 2001). Esta pode ser aferida através de questionários padronizados, em particular, 

pela Weinstein’s Noise Scale (WNS), Weinstein (1978), que revelou ser confiável na previsão das 

reacções individuais ao ruído através de colocação de questões simples sobre a sensibilidade ao 

ruído (Raw & Griffiths, 1988, citados por Belojevic & Jakovljevic, 2001). 

 A investigação desenvolvida neste trabalho visou indagar as prováveis consequências a 

nível do desempenho cognitivo dos docentes, decorrentes da exposição ao ruído ocupacional nas 

salas de aula. Assim, tendo em conta que a sensibilidade individual ao ruído é um aspecto 

subjectivo, inerente a cada indivíduo e determinante de variadas reacções para com este agente 

físico, era fundamental classificar os sujeitos da amostra em função deste critério, na medida em 

que diferentes sensibilidades potenciam diferentes reacções. A sensibilidade individual ao ruído 
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foi determinada através da aplicação de um questionário elaborado com base na WNS. 

Conjuntamente, para determinar o desempenho cognitivo dos sujeitos, os mesmos realizaram 

um teste de desempenho cognitivo em suporte digital (Cognitive Labs, 2008). 

 A amostra esteve exposta a níveis médios sonoros que se situam, normalmente, abaixo 

dos Valores de Acção Inferiores (80 dB(A)) uma vez que o grupo da componente P esteve 

exposto a um nível médio sonoro de 75,7 dB(A) e o grupo da componente TP a valores de 62,2 

dB(A), ao longo das 4 semanas de implementação do estudo. No entanto, os níveis máximos 

obtidos foram de 84,3 e de 73,0 dB(A), para os grupos da componente P e TP, respectivamente. 

Por consequência, os indivíduos de ambos os grupos P e TP, na generalidade, revelaram 

resultados de desempenho inferiores após a exposição ao ruído ocupacional na sala de aula. 

Sendo que, dentro do grupo P, os sujeitos classificados como NSR revelaram melhores 

resultados de desempenho do que os sujeitos SR. Destaca-se o caso particular dos SR do grupo 

da componente P que manifestaram uma melhoria no seu desempenho após a exposição ao 

ruído ocupacional. Em contrapartida, no grupo da componente TP, os melhores resultados foram 

alcançados pelos sujeitos SR, evidenciando, apesar disso, um decréscimo no seu desempenho 

após a exposição ao ruído ocupacional, que se traduz numa diminuição do tempo de reacção e 

nas habilidades de memória. 

  Conclui-se, portanto, que parece existir uma forte evidência da interferência do ruído no 

desempenho de tarefas de índole cognitivo, no entanto, os resultados não são consistentes em 

todas as variáveis analisadas. 

 

 Uma vez terminado o presente trabalho, destaca-se a pertinência da realização de novos 

estudos e a análise da componente psicossocial da influência do ruído nos professores, para que 

seja possível aprofundar a percepção os efeitos da exposição sonora no desempenho cognitivo 

dos sujeitos e distingui-los de outros possíveis efeitos associados a este factor físico. Esta 

intervenção será também importante para a constituição de um conjunto de conhecimentos 

relevantes para a prevenção dos possíveis efeitos psicológicos, em particular ao nível do 

desempenho cognitivo, que possam decorrer da exposição ao ruído ocupacional. A realização de 

novos estudos poderá ser um factor determinante para a consciencialização e implementação de 

novas práticas, relativamente a estes profissionais do ensino e, fundamentalmente, à 

reformulação da legislação em vigor, uma vez que a mesma não contempla outros riscos para a 

saúde dos trabalhadores, para além dos factores de risco ligados à função auditiva.  
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 Sugere-se, ainda, que seria interessante replicar este estudo, considerando outro 

“desenho” do mesmo. A realização dos testes de desempenho cognitivo poderia estar sujeita à 

supervisão do investigador e para tal, os docentes realizariam os testes de desempenho cognitivo 

na escola, numa sala individual a designar, antes e depois das suas actividades lectivas. Esta 

situação permitiria, assim, controlar algumas variáveis, evitando a exposição dos sujeitos a 

outras fontes de ruído, que não fossem aquelas que se pretendia analisar, ou seja, o ruído 

ocupacional ou outras possíveis causas de perda de concentração e atenção durante a 

realização do teste. Propõe-se, também, que se possa proceder a um aumento do tamanho da 

amostra, uma vez que poderá reduzir a variabilidade de comportamentos e com isso poder 

reconhecer, com mais clareza, os resultados obtidos. 
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ANEXO I – Questionário de Avaliação de Sensibilidade Individual ao Ruído 

 

Universidade do Minho 
Escola de Engenharia 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário será implementado no âmbito de um trabalho de investigação para uma tese de 

mestrado e todas as respostas são estritamente confidenciais.  

 

 

Idade:  

Sexo:  

Anos de serviço:  

Disciplina:  

Níveis que lecciona:  

Número de horas semanais:  

 

Número de horas diárias: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

     

     

 

 

 

Assinale, com um círculo, o número que melhor identifique até que ponto concorda com 

cada uma das seguintes afirmações: 

 Totalmente 

em desacordo 

 Totalmente 

de Acordo 

1. Não me importaria de viver numa rua ruidosa, desde que o meu 

apartamento fosse bom 

1   2   3   4   5   6   7 

2. Actualmente estou mais consciente acerca do ruído do que 

costumava estar 

1   2   3   4   5   6   7 

3. Ninguém se deve incomodar muito, caso alguém coloque a 1   2   3   4   5   6   7 

DADOS PESSOAIS 

QUESTIONÁRIO 
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música muito alta de forma pontual 

4. No cinema, o ruído dos sussurros e das pessoas a comerem 

costuma distrair-me 

1   2   3   4   5   6   7 

5. Sou facilmente acordado por ouvir alguns ruídos 1   2   3   4   5   6   7 

6. Caso o local onde esteja a estudar/ler seja ruidoso, tento fechar a 

porta ou janela ou deslocar-me para um outro local 

1   2   3   4   5   6   7 

7. Fico irritado quando os meus vizinhos são barulhentos 1   2   3   4   5   6   7 

8. Habituo-me à maior parte dos ruídos sem muita dificuldade 1   2   3   4   5   6   7 

9. Preocupar-me-ia se o apartamento em que estivesse interessado 

em alugar estivesse localizado mesmo em frente de um quartel dos 

bombeiros 

1   2   3   4   5   6   7 

10. Por vezes, os ruídos irritam-me e enervam-me profundamente 1   2   3   4   5   6   7 

11. Mesmo a música que habitualmente gosto de ouvir me 

incomoda, caso esteja a tentar concentrar-me 

1   2   3   4   5   6   7 

12. Não me incomodaria em ouvir o ruído típico do dia-a-dia dos 

meus vizinhos (passos, água a correr, etc.) 

1   2   3   4   5   6   7 

13. Quando quero ficar sozinho, incomoda-me ouvir o ruído 

proveniente do exterior 

1   2   3   4   5   6   7 

14. Tenho facilidade em concentrar-me, independentemente do que 

se esteja a passar à minha volta 

1   2   3   4   5   6   7 

15. Numa biblioteca, não me incomoda que as pessoas falem, desde 

que o façam de forma sossegada 

1   2   3   4   5   6   7 

16. Por vezes, há momentos em que necessito de absoluto silêncio 1   2   3   4   5   6   7 

17. Os motociclos pesados deveriam ter equipamentos de escape 

maiores e mais eficazes 

1   2   3   4   5   6   7 

18. Parece-me muito difícil conseguir relaxar num local ruidoso 1   2   3   4   5   6   7 

19. Fico furioso com pessoas que façam ruídos que me impeçam de 

adormecer ou de terminar uma determinada tarefa 

1   2   3   4   5   6   7 

20. Não me importaria de viver num apartamento com paredes 

finas. 

1   2   3   4   5   6   7 

21. Sou sensível ao ruído 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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Anexo III – Níveis de Pressão Sonora Registados pelo Sonómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Semana 1 

TP 

62,0 
68,3 
71,7 
 
 

74,5 
67,7 
72,7 
74,5 
74,2 

66,1 
61,3 
70,2 
74,1 

66,3 
68,5 
61,8 

69,4 

61,2 

74,0 

74,5 

P 

66,1 
74,6 
70,5 
83,7 
83,4 

66,7 
62,8 
74,5 
76,3 
73,5 

78,5 
83,4 
80,2 

76,4 
68,2 
75,4 

72,0 

67,3 

Semana 2 

TP 

58,3 
69,2 
62,0 

77,4 
70,4 
56,8 
66,3 
72,4 
72,8 

62,9 
70,1 
63,9 
72,5 
68,6 
73,4 

68,5 
70,6 
62,4 
71,9 
77 
68,3 

68,4 

69,2 

67,4 

68,5 

63 

P 

71,0 
74,8 
73 
80 

77,4 
78 
70,1 
76,6 

85,5 
77,9 
77,9 
 

78 
71 
78,6 
76,6 

70,4 

73,7 

Semana 3 

TP 

70,2 
71,8 
72,3 
74,3 

61,9 
68,3 
68,2 
74,6 
72,0 

65 
64,8 
72,9 
70 
63,5 

62,4 
64,1 
68,4 
79,8 
63,2 

64,7 

59,3 

63,4 

68,8 

65,2 

61,3 

P 

81,2 
72,4 
78 

76,7 
79,0 
78,9 
63,0 

81,2 
74,7 
78 

78,9 
71,1 
78,8 

70 

78,6 

Semana 4 

TP 

61,9 
73,4 
56,7 

61,4 
72,9 
56,8 
72 
63,7 
72,4 

   

P 

70,3 
70,8 
69 
78,7 

66,3 
68,9 
78,8 
80,2 
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ANEXO IV – Resultados do Questionário da Avaliação da Sensibilidade Individual ao 

Ruído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Sujeitos Pontuação Classificação* 

P 

1 86 SR 

2 39 NSR 

3 76 SR 

4 85 SR 

5 56 NSR 

6 49 NSR 

7 68 SR 

TP 

8 89 SR 

9 46 NSR 

10 55 NSR 

11 72 SR 

12 58 NSR 

13 68 SR 

14 84 SR 

15 96 SR 

16 66 NSR 

* Classificação efectuada com base no valor da mediana (Mediana=68). Para valores ≥ 68 os 
indivíduos são classificados como SR e para valores <68 como NSR. 
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