
O alarme do despertador grita no criado-mudo e libera
estrondosos 100 decibéis [dB] de onda sonora para acordá-
lo de seu sono profundo. Algum tempo depois você está na rua, exposto
aos 80 dB do trânsito pesado. Para compensar o barulho, o jeito é ligar o
MP3 player no volume máximo. Instantaneamente, 114 dB são despejados
em seus tímpanos. Tanto barulho pode despertar um zumbido chato e in-
sistente em seu ouvido ou até deixá-lo surdo depois de alguns anos. Mas
os apimentados decibéis podem provocar danos bem piores e mais difíceis
de perceber Especialistas acreditam que esses arqui-inimigos da saúde
auditiva podem causar danos diretos ao cérebro. Isso significa retardar o
processo de aprendizagem, provocar distúrbios no sono, aumentar os ní-
veis de estresse e até contribuir para o envelhecimento precoce das célu-
las nervosas — tudo antes que venha a surdez.

Enquanto a perda progressiva da audição tem início diante da exposição
contínua a ruídos com intensidade superior a 85 dB, segundo a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT], o estresse degenerativo começa em



níveis sonoros acima de 65 dB. É o equivalente a uma
conversa em voz alta. "Sons muito fortes induzem a
liberação de adrenalina e cortisol, que podem levar
ao envelhecimento precoce ou à morte dos neurô-
nios", afirma Walter Moraes, neurologista da Univer-
sidade Federal de São Paulo.

A explicação para esse fenômeno está ligada ao
processo de adaptação do organismo às situações
de perigo. Quando submetido a ambientes com ru-
ídos súbitos, nosso corpo fica em estado de alerta

e aumenta o grau de ansiedade. Assim, a adre-
nalina puxa a pressão do sangue para cima,

dilata as pupilas e aumenta a freqüência res-
piratória. Estimulada, a glândula suprarre-

nal libera o cortisol, que, em doses altas,
pode ter efeito danoso ao cérebro.

Esse processo não dá folga nem mes-
mo no período de descanso do corpo.
Estudos mostram que um simples sus-
surro de 35 dB torna o sono superfi-
cial, enquanto um barulho de 75 dB,
como o dos automóveis numa rua
movimentada, reduz em 70% a dura-
ção dos estágios mais profundos do
sono. "Durante esse período são
realizadas funções importantes,
como síntese de proteínas e fixa-
ção de novas informações", afirma
Moraes. As conseqüências para
um organismo que não consegue
chegar ao sono profundo vão de
alterações de humor à diminuição
da capacidade de consolidação da
memória..

Na sala de aula
Para crianças em idade escolar, a
poluição sonora produz efeitos
alarmantes. A fonoaudióloga Tere-
sa Maria Momensohn, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
constatou que, na região de Venda
Nova, em Belo Horizonte, a escola
com pior desempenho no Sistema

Nacional de Avaliação da Educação
Básica, do Ministério da Educação, foi

justamente a que tinha as salas de aula
mais barulhentas, com ruídos de até 100

dB. Todo esse barulho é da própria escola.
O som do sinal que marca a entrada e a

saída dos alunos, além do intervalo, soa a
120 dB, a intensidade do barulho de um

avião. "É possível que parte dos distúrbios de
atenção tenha relação com o excesso de estí-

mulos", afirma a pesquisadora. "Parece que o
silêncio pesa para essa nova geração." Segundo

ela, numa escola paulistana na movimentada rua da
Consolação, na área central, o problema é o ruído
externo. Lá, a pressão sonora média nas salas de
aula é de 75 dB. A intensidade ideal é de até 45 dB.
Certamente, o barulho no local é suficiente para
desconcentrar qualquer pessoa.

O estudo da relação entre aprendizado e polui-
ção sonora é feito há décadas, especialmente fora
do país. Uma das primeiras pesquisas a relacionar
os assuntos mostrou, há 30 anos, que crianças da
sexta série que estudavam numa sala de aula pró-
xima a uma linha de trem, em Nova York, tinham
um ano de atraso se comparadas às que estavam
na parte mais silenciosa da escola. "A professora
tinha de parar de falar quando o trem passava", diz
Arline Bronzaft, autora do estudo e atual coorde-
nadora do Comitê de Ruído do Conselho de Meio
Ambiente da cidade de Nova York. Um ano depois,
mudanças na infraestrutura acústica do prédio
permitiram que as duas turmas se equiparassem
nos níveis de aprendizado.

Na Finlândia, a pesquisadora Teija Kujala, do
Centro de Cognição e Cérebro da Universidade de
Helsink, observou que, num grupo de vinte pesso-
as, aquelas que trabalhavam em ambientes baru-
lhentos, como estaleiros e pré-escolas, por no mí-
nimo dois anos, cometiam mais erros num jogo de
computador em que precisavam seguir atenta-
mente uma bolinha colorida. Elas se distraíam com
mais facilidade que as pessoas que trabalhavam
em ambientes silenciosos, como igrejas. Uma ex-
plicação para isso pode estar na distribuição de
funções em nosso cérebro. "A linguagem está liga-
da ao lado esquerdo do cérebro. Mas, com ruídos
de fundo, notamos que a atividade do hemisfério
direito aumenta", diz Teija. O lado direito é respon-
sável por mapear o ambiente. "É como se os dois
hemisférios ficassem competindo. Para que o cé-
rebro funcione bem, um deles precisa ficar menos
ativo", afirma Li Li Min, neurologista da Universi-
dade Estadual de Campinas. O
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