
ESCOLA DO BARULHO 
Ruídos fazem par te do dia a dia de qua lquer escola. Saiba q u a n d o este p rob lema 
pode afetar a saúde de alunos e professores e c o m o conviver me lhor com ele 

r ianças conversando de um 
lado, o professor falando ain
da mais alto do outro, o ba
rulho de uma carteira arras

tando, um livro caindo no chão ou o 
sinal que toca para anunciar o interva
lo. A escola é, por definição, um lugar 
onde o barulho faz parte do cotidia
no. Nem sempre é possível controlar 
tanta energia que os estudantes colo
cam na voz, especialmente se a acús
tica dos ambientes não for adequada. 
Mas é preciso ficar atento para que os 
ruídos não prejudiquem a saúde audi
tiva de quem trabalha ou estuda no lo
cal - e até mesmo coloquem em risco o 
aprendizado dos alunos. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
os níveis adequados para uma sala de 
aula devem estar entre 40 e 50 deci-

béis. Mas, na prática, costumam ficar 
bem acima, como conta a fonoaudió-
loga do Centro Auditivo Telex, Rosely 
Tomé. "O limite tolerável para que 
não haja prejuízos é de 65 decibéis, de 
acordo com a Organização Mundia l da 
Saúde (OMS). Mas na sala de aula po
de atingir entre 75 e 80 decibéis. Isto a 
longo prazo pode causar um dano au
ditivo", explica. 

A l é m dos problemas auditivos, o 
barulho t a m b é m pode prejudicar o 
aparelho vocal . "Quanto mais ru í 
do, mas alto o aluno e o professor 
t ê m que falar. Mui t a s vezes os pro
fessores apresentam danos vocais 
que desenvolvem por abusar da voz. 
Ele fala durante mui to tempo e às 
vezes em um volume acima do que 
deveria ser o ideal", alerta a fono-
aud ió loga . 

Se nas salas de aula o barulho po
de atingir 80 decibéis, o problema se 
agrava em ambientes coletivos como o 
pátio, o refeitório ou na quadra de es
portes. "Na hora do recreio, o nível de 
ruídos pode chegar a 100 decibéis. Para 
servir de comparação, o valor de uma 
turbina de um avião é de 110 decibéis. 
Ou seja, as pessoas convivem diaria
mente com aquele barulho e não per
cebem o perigo a que estão expostos", 
afirma Rosely. 

MAIS BARULHO, MENOS DISCIPLINA 
Além de poder causar prejuízos à saú
de em longo prazo, o excesso de baru
lho t a m b é m pode afetar o rendimen
to dos alunos. Crianças mais dispersas, 
por exemplo, terão dificuldade de con
centração durante aula se não houver 
conforto sonoro. 

No Colégio Santo Américo, de São 
Paulo (SP), a escola encontrou uma 
forma interessante para reduzir o ba
rulho. Depois de palestras para cons
cientizar os alunos sobre a saúde 
auditiva, as turmas criaram os " ru i -
domê t ro s " nas aulas de música . Eles 
são uma espécie de t e rmôme t ro do 
barulho: uma régua com indicações 
de zero a dez indica o nível de ru ído 
na sala. Cada vez que o professor ou 
um dos estudantes sente que há mui 
ta gritaria, ele se levanta da cadeira c 
coloca o ru idômet ro no nível mais al
to. Ass im chama atenção para que to
dos façam silêncio. 

"O projeto já existe há quatro 
anos, mas até hoje (os ru idomêt ros ) 
continuam nas salas de aula e são uti
lizados pelos alunos. Na época, a gente 
percebeu que as cr ianças estavam gri
tando e falando muito alto", lembra a 
coordenadora de educação musical da 
escola, Elisabeth Sertório. Segundo 
ela, a estratégia teve um efeito positi
vo nos estudantes que passaram a ter 
mais atenção com a altura dos sons. 
"O barulho faz parte da rotina de uma 
escola, tem que se conviver com isso. 
Mas dentro da sala de aula, se um alu
no fala alto, o outro fala mais alto e no 
final o professor está gritando", diz. 

E como saber se o problema já afe
tou a saúde dos alunos? A fonoaudió-
loga Rosely recomenda que a institui-



ção realize por conta própria ou peça à 
família exames periódicos para avaliar 
a audição dos estudantes. "Muitas es
colas já exigem um exame auditivo no 
início do ano durante a matr ícula . Se 
a criança tiver alguma alteração, isso 
pode influenciar no seu aprendizado. 
Há algum tempo, muitas crianças fo
ram taxadas de burras quando na ver
dade t inham problemas de surdez ou 
uma deficiência visual", alerta. 

ADAPTAÇÕES NA INFRAESTRUTURA 
Além do trabalho de conscientização 
dos alunos, a escola pode adaptar al
guns espaços para garantir um me
lhor conforto sonoro. Os ruídos po
dem ser externos - caso a escola fique 
próxima a uma rua movimentada, por 
exemplo - ou internos. A professora 
do Laboratório de Controle Ambiental 
(Lacam) da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de 
Brasília (UnB), Rosana Clímaco, apon
ta que, na maioria das vezes, a fonte é 
a própria escola. 

Há mais de dez anos, Rosana pes
quisa os níveis de ruído em colégios pú
blicos de Brasília que são localizados 
dentro das quadras residenciais, as cha
madas Escolas Classe. Em muitas delas 
encontrou ambientes com problemas 
de acústica que prejudicavam a audibi-
lidade dos alunos. "Isso ocorre por fal
ta de uma preocupação com a acústica 
do espaço desde a sua concepção. Com a 
dificuldade de se ouvir, você precisa au
mentar a intensidade das fontes sono
ras, ou seja, a tendência é que as pessoas 
falem mais alto", aponta. 

Mas se o projeto a rqu i t e tôn ico 
or iginal da escola n ã o pensou a ques
tão acúst ica , algumas m u d a n ç a s po
dem melhorar esta s i tuação por meio 
de recursos de condicionamento so
noro. O ru ído é composto de duas fa
ces: a primeira e menos controlável é 
a fonte que o emit iu - a voz dos alu
nos ou do professor. A segunda, que 
pode ser adaptada, é o som reverbe-
rante, resultado das reflexões de on
das sonoras no ambiente. Paredes l i 
sas e vidros facil i tam com que o som 
continue ecoando, provocando uma 
sobreposição de ru ídos . "Diz-se que 
as c r i anças gri tam muito, mas elas 

se expressam mesmo com energia e 
não podem levar a culpa pelo projeto 
a rqu i te tôn ico . O que temos que fazer 
é o tratamento interno das salas pa
ra que d iminua o som reverberante", 
explica Rosana. 

Além do projeto de conscientização 
dos alunos, o colégio Santo Américo 
t a m b é m melhorou a acústica de pe
lo menos 80% das salas. " U m dos lo
cais em que o barulho d iminuiu mui
to foi o refeitório. Era uma confusão 
enorme: os alunos conversando, baru
lho de bandeja e prato batendo", con
ta Elisabeth. 

Os especialistas aconselham que 
as paredes devem ser revestidas com 
materiais que absorvem o som. "O 
feltro, uma cortina ou até caixas de 
ovos no teto ajudam a absorver a on
da sonora. Ela n ã o vai ser refletida e 
o r u í d o vai ser atenuado", aconselha 
Rosely, do Centro Audi t ivo Telex. 

A pesquisa de Rosana se concen
trou em quatro escolas de Brasília e 
apenas uma delas t inha uma situação 
sonora confortável. A campeã do ba
rulho foi a Escola Classe da 312 Norte, 
onde durante o recreio o nível de ruí
dos atingia 94 decibéis. "O que a pes

quisa detectou foi um problema na 
acústica no pátio. Dentro da sala de 
aula o barulho é normal", conta a dire
tora Cristiana Costa. 

A so lução encontrada pela esco
la para melhorar a audibil idade, em 
situações como a entrada dos alunos, 
intervalo ou eventos especiais, foi o 
uso de microfones. "A gente está usan
do a caixa de som o tempo todo para 
falar com os alunos porque senão eles 
não nos ouvem. Mas t a m b é m já rece
bemos reclamações de prédios v iz i 
nhos", diz Cristiana. 

A escola t a m b é m realiza atividades 
de relaxamento e organiza brincadei
ras com as crianças para tentar reduzir 
o barulho. "A gente consegue driblar, 
não é nada que comprometa o desem
penho das crianças porque está con
centrado no pátio. Se fosse na sala de 
aula era mais complicado", acredita a 
diretora. 

A p róx ima etapa do trabalho de 
Rosana no Lacam será um estudo pa
ra aplicar materiais de condiciona
mento acúst ico em uma escola mo
delo para que depois ele possa ser 
replicado em outras unidades com o 
mesmo problema. G 
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