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RESUMO
No Brasil, a ergonomia está pautada na Norma Regulamentadora NR-17. Esta norma
visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (NR-17, 2019, web). No
contexto das escolas, a ergonomia contribui para que as atividades de ensino
desenvolvidas em sala se tornem mais eficientes, evitando causar alterações de forma
prejudicial à saúde e bem-estar dos alunos, e assim, colaborando para o bom
funcionamento da instituição (PRATES, 2007). Desse modo, esta pesquisa buscou
identificar a percepção dos professores sobre a ergonomia nas escolas municipais de
Caçador-SC. Para atingir o proposto, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa,
descritiva, operacionalizada por meio de uma survey com 92 professores de escolas
públicas municipais de Caçador/SC. Os resultados mostram que o ponto a ser
reavaliado nas escolas é o mobiliário, tanto do professor quanto do aluno, na sala de
aula, e em todos os outros ambientes da escola. Vale ressaltar ainda que o mobiliário
para alunos com necessidades especiais também precisa ser melhorado.
Palavras-chave: Percepção. Ergonomia. Escolas Municipais. Melhorias.

ABSTRACT
In Brazil, ergonomics is based on Regulatory Standard NR-17. This standard aims to
establish parameters that allow the adaptation of working conditions to the
psychophysiological workers characteristics, in order to provide maximum comfort,
safety and efficient performance (NR-17, 2019, web). In the context of schools,
ergonomics contributes to make classroom teaching activities more efficient, avoiding
changes that are detrimental to students' health and well-being, thus contributing to
the proper functioning of the institution (PRATES, 2007). Thus, this research sought to
identify teachers' perceptions of ergonomics in municipal schools in Caçador-SC. To
achieve the proposed, a quantitative, descriptive research was carried out,
operationalized through a survey with 92 teachers of municipal public schools of
Caçador / SC. The results show that the point to be reevaluated in schools is the
furniture of both teacher and student, in the classroom, and in all other school
environments. It is also noteworthy that the furniture for students with special needs
also needs to be improved.
Keywords: Perception. Ergonomics. Municipal schools. Improvement.
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1 INTRODUÇÃO
A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e seu ambiente
de trabalho, sendo que o termo ambiente abrange não apenas o meio em que o
homem trabalha, mas também os instrumentos, os métodos e a organização (DAHER
et. al., 2011 apud SCOPEL, 2017). A aplicação dos princípios da ergonomia
proporciona uma interação adequada e confortável do ser humano e os objetos,
melhorando a produtividade e reduzindo os impactos laborais (DAHER et. al., 2011
apud SCOPEL, 2017).
No Brasil, a ergonomia está pautada na Norma Regulamentadora NR-17. Esta
norma visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (NR-17,
2019, web). A norma traz ainda a definição de condições de trabalho, os quais “incluem
aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à
própria organização do trabalho” (p.1).
No contexto das escolas, a ergonomia contribui para que as atividades de
ensino desenvolvidas em sala se tornem mais eficientes, evitando causar alterações
de forma prejudicial à saúde e bem-estar dos alunos, e assim, colaborando para o
bom funcionamento da instituição (PRATES, 2007).
Em Caçador, há escolas municipais espalhadas nos diversos bairros e interior
do município. Tal fato remete ao questionamento, se mesmo nas escolas públicas nos
bairros mais carentes - onde a atenção deve ser dobrada, pois se tratam de crianças
mais humildes, que necessitam muitas vezes de mais atenção – a ergonomia,
especialmente quanto ao mobiliário é adequado.
Desse modo, esta pesquisa se destina a identificar a percepção dos professores sobre a ergonomia nas escolas municipais de Caçador – SC. Como objetivos específicos foram elencados: Identificar as escolas municipais; (2) aferir a percepção
dos professores o mobiliário da escola de uso do professor; e (3) aferir a percepção
dos professores o mobiliário da escola de uso do aluno.
Infere-se que o ambiente escolar é considerado muito importante para o
aprendizado do aluno. É neste ambiente que a criança passa, no mínimo, quatro horas
diariamente, sendo este período estendido muitas vezes por mais horas. Assim, além
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do ensino em si, não menos importante para a formação do aluno é a adequação
ergonômica do ambiente (ROCHA DE SIQUEIRA et. al., 2008; SCOPEL, 2017).
Assim, o presente trabalho justifica-se, por ainda não haver estudos anteriores
desenvolvidos para verificação desta percepção sobre a ergonomia das escolas
públicas municipais de Caçador – SC. A partir deste levantamento, podem ser
estabelecidos planos e ações efetivas de melhorias para o ambiente escolar, e para a
melhoria do rendimento de estudantes e professores destas escolas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ERGONOMIA E SUA IMPORTÂNCIA NOS
ESPAÇOS ESCOLARES
Segundo ABERGO (2000), a palavra ergonomia tem origem do Grego onde
Ergon significa trabalho e nomos significa normas, regras, leis. Sendo assim, a
ergonomia se refere a normas de trabalho, onde trata de uma disciplina para abordar
sistemicamente os aspectos da atividade humana. Por se tratar de uma ampla
dimensão, os ergonomistas devem entender o campo de ação de todo o assunto em
questão, tanto em seus aspectos cognitivos e físicos, quanto sociais, ambientais,
organizacionais, entre outros. Tais profissionais podem atuar m setores particulares
da economia ou em domínios de aplicação específicos, onde destacam-se pela
constante mutação, com o aperfeiçoamento de domínios de aplicação mais antigos
ou a criação de novos. Entre os domínios de especialização da ergonomia, pode-se
listar:
• Ergonomia física | está relacionada com às características da anatomia
humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação a
atividade física. Os tópicos relevantes incluem o estudo da postura no
trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios
músculo-esqueletais relacionados ao trabalho, projeto de posto de
trabalho, segurança e saúde.
• Ergonomia cognitiva | refere-se aos processos mentais, tais como
percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as
interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Os
tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada
de decisão, desempenho especializado, interação homem computador,
stress e treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo
seres humanos e sistemas.
• Ergonomia organizacional | concerne à otimização dos sistemas
sóciotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de
processos. Os tópicos relevantes incluem comunicações, gerenciamento
de recursos de tripulações (CRM - domínio aeronáutico), projeto de
trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto
participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura
organizacional, organizações em rede, tele-trabalho e gestão da qualidade
(ABERGO, 2000).

Entende-se por ergonomia a relação entre trabalho e os indivíduos que o
desempenham, onde as condições do trabalho devem gerar segurança e saúde
(BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO, 2009).
O ambiente escolar é o local de trabalho de muitos professores, além disso, é
o ambiente de aprendizados dos alunos, onde ambos devem obter condições
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favoráveis para o desemprenho de suas atividades. Por isso destaca-se a importância
da ergonomia no ambiente escolar (BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO, 2009).
O Previsto para um aluno em um ambiente escolar é sobretudo um bom
desempenho no processo ensino-aprendizagem, isto é, preste atenção à aula, realize
as atividades propostas e siga as regras do ambiente escolar. Diante do pressuposto,
as condições do ambiente escolar também são essenciais para obter-se um resultado
satisfatório neste desempenho (BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO, 2009).
Abaixo segue os aspectos da ergonomia na escola que interferem
significativamente no desempenho do aluno, segundo Blog Segurança do Trabalho
(2009):
Iluminação: a má adequação da mesma pode resultar em problemas de
visão, dificuldade em enxergar o quadro, dor de cabeça, etc.;
Carteiras: sendo inadequadas podem influenciar negativamente na
atenção e retenção de informações, além do aluno sentir desconforto e
dores. O modelo mais adequado é o conjunto de mesa e cadeira com
alturas variadas adequadas à cada faixa etária escolar. Vale salientar
que os cantos devem ser arredondados para evitar acidentes e deve
conter apoio para os pés.
Cadeiras: Devem ser estofadas, evitando assim a compressão das
pernas comprometendo a circulação sanguínea, suas dimensões devem
possibilitar o apoio da coluna e das pernas.
Ventilação/Climatização:

Problemas

respiratórios,

desconforto

e

doenças infecciosas podem ocorrer se o ambiente for muito quente e/ou
abafado ou muito frio.
A importância da ergonomia nas escolas para os docentes influi diretamente na
valorização e motivação do profissional, assunto esse muito debatido entre eles na
atualidade. Sendo assim, é de suma importância oferecer condições de trabalho
favoráveis para o bom desempenho profissional desses docentes. Entre essas
condições, incluem-se (BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO, 2009):
Boa Iluminação: além dos agravantes citados acima, a má iluminação
pode contribuir para o estresse.
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Mobílias Adequadas: a mobília deve garantir ao professor conforto,
descanso, postura e boa circulação sanguínea, por mais que o professor
passe a maior parte do tempo em pé;
Bom Posicionamento do Quadro: Por termos professores de diferentes
estaturas, o quadro deve oferecer um posicionamento e tamanho
adequado para que o profissional possa escrever sem ter que ficar nas
pontas dos pés curvar-se ou esticar-se. Além do material do quadro, que
deve ser a lousa branca, pois a inalação do pó do giz no quadro negro
não é nada saudável;
Oferta dos Materiais: Fator esse que com a falta também pode contribuir
com o estresse.
Oferta de Alternativas para ministrar as aulas: Doenças como
LER/DORT, lesões, tendinite, inflamações, entre outras, podem
ocasionar com o ato de escrever com muita frequência, neste caso, o
projetor multimídia se torna uma ótima ferramenta de variação.
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) acessibilidade refere-se à condição ou
possibilidade de utilização segura de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
a espaços e mobiliários urbanos. Para Soares (2006) um dos fatores mais importantes
para o desenvolvimento urbano e regional de um local é a acessibilidade, não sendo
o único fator de valor do local, mas sem dúvida indispensável. O autor cita que uma
área com alta acessibilidade se torna mais interessante que um local com baixa ou
sem acessibilidade, tornando-se assim uma área mais valorizada.
Diante disso, é de suma importância que os ambientes escolares ofereçam
alternativas para alunos e professores portadores de deficiências tais como:
Rampas de acessos com corrimão;
Elevadores quando necessário;
Banheiros adaptados;
Portas com dimensões apropriadas para cadeirantes;
Mobiliário adaptado (cadeiras, mesas, lousas, armários, refeitórios, etc.);
Atividades esportivas específicas para cada tipo de deficiência, seja ela motora
ou intelectual.
Ainda segundo Blog Segurança do Trabalho (2009), algumas ações são de
suma importância para promover a ergonomia dentro do ambiente escolar, sendo elas:
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Palestras sobre posturas dos alunos nas carteiras e sobre a utilização
correta das mochilas;
A importância das aulas de educação física como forma de prevenção de
doenças e do sedentarismo;
Sobre a necessidade da ginastica laboral para os professores entre as aulas
nas escolas e seus benefícios preventivos;
Organização das classes, quanto ao número máximo de alunos por sala de
aula.
Segundo estudo realizado pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho da UFSC
de Florianópolis (2002), os professores da educação básica estão entre as três
classes com maiores casos de distúrbios musculoesqueléticos, acompanhados de
quadros álgicos, causando um elevado índice de afastamentos do trabalho por
adoecimento.
2.1 DOENÇAS OCUPACIONAIS
Segundo a Revista Proteção (2009), pode-se caracterizar como doenças
ocupacionais aquelas adquiridas, desencadeadas ou produzidas pelo exercício da
atividade ou devido as condições específicas de trabalho. Em dias atuais, um
trabalhador com algum tipo de doença ocupacional tem, legalmente, direitos iguais à
um envolvido em acidente de trabalho. Deve-se estar em alerta aos primeiros sinais
de algum desconforto mental ou físico, sempre buscando auxílio médico. Os
trabalhadores devem ser orientados e estarem sempre atentos no que se diz respeito
às principais doenças ocupacionais e a como preveni-las.
2.1.1 LER/DORT
As Lesões por Esforços Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares
relacionados ao Trabalho (DORT) são causados principalmente por movimentos
repetitivos, pressão psicológica e posturas inadequadas. Os mais comuns são
tendinites, lesões de ombro e tenossinovites (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
A Prevenção da LER/DORT deve ser por meio de:
Reduzir o número de repetições;
Adequar o mobiliário;
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Pausas e exercícios preparatórios e compensatórios;
Definir metas adequadas;
Relações interpessoais;
Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas e ingestão
frequente de líquidos;
Deixar claro o que é esperado de cada profissional (REVISTA PROTEÇÃO,
2009).
2.1.2 Dorsalgias
A Revista Proteção (2009) refere-se às dorsalgias os problemas de coluna,
como as hérnias discais - por exemplo. São causadas principalmente por movimentos
repetitivos; realizar movimentos de força muitas vezes inadequadas com o tronco;
transportar e levantar pesos; posturas inadequadas; sedentarismo e obesidade
(ambos que não são considerados ocupacionais, porém são muito significativos)
(REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
Como prevenção das dorsalgias deve ser levado em conta:
Diminuir as cargas e as repetições (considerar a velocidade de execução das
tarefas, onde também se deve diminuir);
Adequar mobiliário;
Exercícios preparatórios e compensatórios;
Pausas no trabalho;
Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas e à educação
alimentar (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
2.1.3 Transtornos Mentais
Depressão, ansiedade e estresse pós-traumático são os transtornos mentais
mais comuns da atualidade, onde são causados principalmente por alta demanda;
metas inalcançáveis; trabalho extremamente monótono; violência no trabalho;
percepção de trabalho sem importância, situações súbitas e momentâneas de alto
nível de estresse; profissionais de saúde e assistentes sociais sendo testemunhas
frequentemente de sofrimento humano de terceiros (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
Quanto à prevenção:
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Definição de metas;
Comunicação adequada;
Boas relações interpessoais;
Reconhecimento de trabalho;
Programas de apoio e acompanhamento de trabalhadores vítimas de violência
no trabalho ou submetidos a situações de estresse agudo de alta intensidade;
Programas de prevenção da violência nas atividades com risco elevado de
situações perigosas (assaltos por exemplo);
Programas de apoio a profissionais que lidam com o sofrimento humano de
terceiros regularmente (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
2.2.4 Transtornos das Articulações
A Revista Proteção (2009), indica como principais causas dos transtornos das
articulações as posturas inadequadas; obesidade e sedentarismo (neste caso não
necessariamente ocupacionais, mas muito significativos); movimentos repetitivos
associados a cargas (membros inferiores) (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
Como prevenção temos:
Adequar mobiliário;
Reduzir a necessidade de uso da força e do número de repetições;
Pausas e exercícios preparatórios e compensatórios.
Definir metas adequadas;
Boas relações interpessoais;
Esclarecer sobre o que é esperado de cada um.
Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas e ingestão
frequente de líquidos.
2.2.5 Varizes nos membros inferiores
Ainda segundo a Revista Proteção (2009), como principais causas das varizes
nos membros inferiores temos o trabalho com pouca movimentação tanto em pé
quanto sentado e a obesidade e sedentarismo, os quais como já vistos antes não
sendo necessariamente ocupacionais, mas de suma importância para contribuir
nestes problemas. Para prevenção das varizes nos membros inferiores vale destacar:
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Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas;
Programas de incentivos à educação alimentar;
Realizar um estudo ergonômico para adequar o mobiliário e equipamentos,
com a finalidade de melhorar a postura e a mobilidade no posto de trabalho;
Exercícios preparatórios e compensatórios (REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
2.2.6 Transtornos Auditivos
Como transtornos auditivos podemos destacar principalmente a perda auditiva,
as principais causas são a exposição a ruídos; e o trabalho com produtos químicos
onde destacam-se os solventes como tinner, tolueno, xileno e similares (REVISTA
PROTEÇÃO, 2009). Para prevenção destes transtornos auditivos saliento a
importância de:
Como medida mais importante, proteger coletivamente isolando as fontes de
ruído;
Como medida complementar onde não deve ser a única proteção entra o uso
de protetor auditivo;
Também como medida complementar não sendo usada unicamente, o uso de
máscaras de proteção: protetores respiratórios específicos para produtos
químicos;
Ventilação exautora e/ou isolamento dos processos com uso de solventes
(REVISTA PROTEÇÃO, 2009).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A ida ao campo para a coleta dos dados foi realizada sob uma orientação,
primordialmente,

quantitativa.

Nesta

abordagem

os

resultados

podem

ser

quantificados. Esta pesquisa foi trabalhada com amostra de uma população, na qual
se espera que os resultados possam de alguma forma representar a realidade do
público-alvo da pesquisa. Tende a comprovar o raciocínio dedutivo, as regras lógicas
e outras características mensuráveis da experiência humana (FONSECA, 2002).
A abordagem da pesquisa é descritiva. O objetivo desse modelo de pesquisa é
“a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). A operacionalização
da pesquisa se deu por meio de uma survey. Este tipo de pesquisa é definido por
interrogar diretamente as pessoas sobre determinado comportamento que deseja
conhecer (GIL, 2008), neste caso, destinada as escolas municipais da cidade de
Caçador no Estado de Santa Catarina.
No momento da escolha do tipo de amostragem, o pesquisador deve considerar
o tipo de pesquisa, a acessibilidade e disponibilidade de alcançar a população
escolhida, os recursos financeiros e pessoais, etc. (MATTAR, 2014). Para acessar as
escolas, utilizou-se a lista de escolas municipais do município de Caçador – SC, e
após, buscou-se os contatos dos colégios por meio de contatos telefônicos. Em
seguida, agendou-se uma visita a cada escola e realizou-se uma apresentação do
trabalho e do estudante, e um convite a participar da pesquisa, onde foi enviado por
meio de um link de acesso.
Os colégios que participaram da pesquisa foram:
Escola Municipal de Educação Básica Tabajara
Escola Municipal de Educação Básica Doutor Ulysses Guimarães
Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Souza
Escola Municipal de Educação Básica Irmão Venâncio José
Escola Municipal de Educação Básica Morada do Sol
Escola Municipal de Educação Básica Henrique Júlio Berger
Escola Municipal de Educação Básica Maria Luiza Martins Barbosa
Escola Municipal de Educação Básica Pierina Santin Perret
Escola Municipal de Educação Básica Alto Bonito
Escola Municipal de Educação Básica Esperança
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Escola Municipal de Educação Básica Santa Clara
O link encaminhado se referia ao questionário online (vide questionário
completo no Anexo), elaborado por meio da ferramenta de formulários online do
Google Drive. Optou-se em aplicar o questionário online em virtude desta população
ter acesso à internet. O convite para participação foi realizado diretamente nas escolas
Municipais do município, e o formulário foi enviado por meio de WhatsApp para os
diretores destas escolas, coletando dados por meio do método de coleta denominado
‘bola de neve’ – onde se buscou um ponto de saturação, isto é, quando os novos
entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em respostas anteriores, sem
acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (WHA, 1994).
A forma da escolha dos respondentes foi aleatória simples, por conveniência,
ou seja, a pesquisa é considerada não-probabilística, onde a probabilidade de
inclusão de cada indivíduo na população não é conhecida e nem equivalente. Desse
modo, a amostra da pesquisa consistiu nos questionários retornados, considerados
válidos, sendo obtidos vinte e uma respostas. Os dados foram coletados e analisados
por meio da ferramenta de gráficos do Google Drive.
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4 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados do estudo, obtidos na pesquisa
a campo. Obteve-se 93 respostas sendo que somente uma não aceitou participar da
pesquisa e a encerrou no início.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES

Gráfico 1 – Faixa Etária dos respondentes (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

A partir do gráfico 1 pode-se observar que a maioria dos respondentes foram
de 40 a 49 anos, seguido por respondentes de 30 a 39 anos e a minoria por
professores de até 20 anos.

Gráfico 2 – Escolaridade dos respondentes (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)
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O Gráfico 2 mostra que 44 dos 92 respondentes possuem Especialização ou
MBA.

Gráfico 3 – Gênero dos respondentes (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

De acordo com o Gráfico 3, as mulheres estão em grande maioria na pesquisa,
totalizando 87 dos 92 respondentes.

Gráfico 4 – Faixa de renda dos respondentes (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

No Gráfico 4 é possível observar que a grande maioria dos respondentes (64
professores) obtêm uma renda de 2 a 6 salários mínimos.
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Gráfico 5 – Nível de Ensino que atuam os respondentes (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Pode-se verificar diante do Gráfico 5 que mais de 80% dos professores atuam
no nível Fundamental, totalizando 74 respondentes.

Gráfico 6 – Anos de atuação na Educação Básica (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

O Gráfico 6 nos apresenta um empate técnico onde 29 respondentes atuam na
Educação básica a mais de 20 anos enquanto 28 deles estão entre 10 e 20 anos.
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Gráfico 7 – Regime de trabalho (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Sobre o regime de trabalho, no Gráfico 7 pode-se observar que mais de 60%
dos respondentes (54 pessoas) trabalham 40 horas semanais.

4.2 PERCEPÇÃO SOBRE A ERGONOMIA
O Gráfico 8 mostra quase 90% dos respondentes onde permanecem até 2 horas
sentados durante as atividades de docência, totalizando 80 profissionais.

Gráfico 8 – Tempo médio que permanece sentado durante as atividades de docência
(n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)
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Gráfico 9 – Nível de Conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do professor da sala de
aula (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Referente a nível de conforto do professor na sala de aula, pode-se observar
no Gráfico 9 que para 40 dos 92 respondentes o mobiliário existente não está nem
confortável e nem desconfortável, seguido de 42 respondentes que não estão
satisfeitos com o conforto do seu mobiliário (mesa e cadeira) em sala de aula.
Gráfico 10 – Nível de Conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do professor da sala de
professores (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

No Gráfico 10 pode-se observar que referente ao mobiliário da sala dos
professores a maioria dos respondentes (43 pessoas) apontam o nível 3 para conforto,
onde não classifica nem como desconfortável e nem confortável, enquanto o restante
está bem dividido.
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Gráfico 11 – Nível de Conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do aluno da sala de aula
(n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quanto ao conforto do mobiliário do aluno da sala de aula na visão dos
professores, o Gráfico 11 aponta que 79 dos 92 respondentes indicam níveis de 1 a 3
para conforto, resultados esses não satisfatórios já que o nível um corresponde a
muito desconfortável e nível dois desconfortável.
Gráfico 12 – Nível de Conforto das áreas de convivência dos alunos na escola (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

O Gráfico 12 mostra a visão dos professores referente ao conforto das áreas de
convivência dos alunos na escola, pode-se observar nível 3 (conforto médio) como o
mais indicado enquanto o restante encontra-se dividido.
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Gráfico 13 – Nível de Conforto dos laboratórios destinados aos alunos na escola
(n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quanto ao conforto nos laboratórios destinados aos alunos na escola, o Gráfico
13 aponta a visão dos professores para resultados um tanto quanto positivos, mas
ainda levando em conta outras 21 respostas não contentes com o conforto no ponto
em questão.
Gráfico 14 – Nível de Conforto dos espaços da escola aos alunos com necessidades
especiais (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

No Gráfico 14 pode-se observar grande parte dos respondentes considerando
níveis de 1 a 3 para conforto dos espaços da escola aos alunos com necessidades
especiais, resultados esses que chamam muita atenção para essa questão.
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4.3 PERCEPÇÃO SOBRE O MOBILIÁRIO DA ESCOLA

Referente ao mobiliário da escola, o Gráfico 15 aponta quais os aspectos na
opinião dos respondentes estão adequados no mobiliário da escola em que atua.
Pode-se observar que grande parte dos respondentes apontam conforto, praticidade
e resistência como os principais aspectos adequados no mobiliário da escola.

Gráfico 15 – Aspectos que na opinião dos respondentes estão adequados no
mobiliário da escola (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Gráfico 16 – Aspectos que na opinião dos respondentes poderiam ser melhorados no
mobiliário da escola (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)
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Referente aos aspectos que podem ser melhorados na escola, no Gráfico 16 a
maioria dos respondentes ainda citam o conforto em primeiro lugar, seguindo por
praticidade e resistência novamente, ambos citados no gráfico acima como
adequados na escola em que atuam, porém, ainda precisam ser melhorados.

Gráfico 17 – Já sofreu acidente relacionado ao uso do mobiliário da escola (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Diante do Gráfico 17, nota-se que mais de 90% dos respondentes (85 pessoas)
não sofreram nenhum tipo de acidente relacionado ao uso do mobiliário da escola.
Enquanto a minoria (7 pessoas) já sofreram algum acidente relacionado ao uso do
mobiliário da escola, sendo a maioria destas com o uso de cadeiras.

Gráfico 18 – Se teve doença ocupacional (n=92)

Fonte: dados da pesquisa (2019)

O Gráfico 18 apresenta a questão das doenças ocupacionais, onde 43
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respondentes nunca tiveram nenhum tipo de doença ocupacional; 23 respondentes
sofreram ou sofrem por transtornos mentais como depressão, ansiedade e stress póstraumático; 9 sofreram ou sofrem de varizes nos membros inferiores; 7 com dorsalgias
como hérnias de disco ou algum problema de coluna; e 3 com transtornos auditivos
principalmente perda de voz.

27

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme já apresentado nesta monografia, todo ambiente exerce influências
sobre o indivíduo que o ocupa, e isso também ocorre no ambiente escolar (ELALI,
2002). Desse modo, esta pesquisa buscou identificar a percepção dos professores
sobre a ergonomia nas escolas municipais de Caçador-SC.
Pode-se observar, por meio dos resultados obtidos, que o ponto a ser
reavaliado nas escolas é o mobiliário, tanto do professor quanto do aluno, na sala de
aula, e em todos os outros ambientes da escola. Vale ressaltar ainda que o mobiliário
para alunos com necessidades especiais também precisa ser melhorado.
Assim, conclui-se que os resultados ora encontrados são de suma importância
para serem analisados junto a secretaria de Educação do Município de Caçador para
que providências sejam tomadas para a melhoria desses mobiliários, tendo assim uma
melhora no processo de ensino aprendizagem e garantindo assim a saúde física e
mental dos alunos e professores.
Como pesquisas futuras, sugere-se que sejam elaborados propostas para
melhorias para cada uma das escolas, a partir da verificação in loco dos mobiliários
das escolas do município.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A ERGONOMIA DE ESCOLAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE CAÇADOR-SC
Muito obrigada por aceitar participar desse estudo.
Esta pesquisa faz parte da monografia do Curso de Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe da discente
Francieli Piran.
Sua participação nesta pesquisa é voluntária e consistirá apenas no preenchimento
do questionário, respondendo às perguntas formuladas. O preenchimento do
questionário não representará qualquer risco à você. Queremos informar que o caráter
ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade das pessoas
participantes. Dessa forma, precisamos estar certos de que você autoriza que o
material e as informações obtidas possam ser publicados em aulas, seminários,
congressos, palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa). Porém, esse
material não será identificado por nome do respondente em qualquer uma das vias de
publicação ou uso. O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade dos
pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo.
Caso tenhas alguma dúvida, sugestão, crítica entre em contato por meio de e-mail:
franpiran.fp@gmail.com
Ciente, aceito participar da pesquisa
( ) Sim

(

) Não (não continua respondendo)

PERFIL DO RESPONDENTE
Faixa etária
Até 20 anos
De 21 a 29 anos
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De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
50 anos ou mais
Escolaridade
Considere apenas o nível acadêmico mais elevado
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização ou MBA
Mestrado ou Doutorado
Gênero
Feminino
Masculino
Prefiro não dizer
Faixa de renda familiar
Até 2 salários mínimos (máximo R$ 1.996,00)
De 2 a 6 salários mínimos (de R$ 1.996,01 até R$ 5.988,00)
De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.988,01 até R$ 9.980,00)
De 10 a 15 salários mínimos (de R$ 9.980,01 até R$ 14.970,00)
Mais de 15 salários mínimos (mínimo de 14.970,01)
Prefere não responder.
Nível de ensino em que atua
Infantil
Fundamental
Há quantos anos atua na Educação Básica?
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
De 5 a 10 anos
Entre 10 e 20 anos
Mais de 20 anos
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Regime de trabalho
Considere todas as escolas que atua.
Até 20 horas semanais
Entre 20 e 39 horas semanais
40 horas semanais
Entre 41 e 60 horas semanais
PERCEPÇÃO SOBRE A ERGONOMIA
Quanto tempo, em média, permanece sentado durante as atividades de
docência?
Considere a quantidade de horas diárias
Até 2 horas
De 2 a 4 horas
De 4 a 6 horas
Mais de 6 horas
Qual o nível de conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do professor na sala de
aula?
Muito desconfortável
1
2
3
4
5
Muito confortável
Qual o nível de conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do professor na sala de
professores?
Muito desconfortável
1
2
3
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4
5
Muito confortável
Qual o nível de conforto do mobiliário (mesa e cadeira) do aluno na sala de aula?
Muito desconfortável
1
2
3
4
5
Muito confortável
Qual o nível de conforto das áreas de convivência dos alunos na escola?
Muito desconfortável
1
2
3
4
5
Muito confortável
Qual o nível de conforto dos laboratórios destinados aos alunos na escola?
Muito desconfortável
1
2
3
4
5
Muito confortável
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Qual o nível de conforto dos espaços da escola aos alunos com necessidades
especiais?
Muito desconfortável
1
2
3
4
5
Muito confortável
Você já sofreu algum acidente relacionado ao uso do mobiliário da escola?
Sim
Não
Faça um breve relato sobre o acidente com o uso do mobiliário da escola
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

PERCEPÇÃO SOBRE O MOBILIÁRIO DA ESCOLA
Quais aspectos são em sua opinião adequados no mobiliário atual da escola?
Marque todas as alternativas necessárias
Conforto
Aparência
Praticidade
Peso
Resistência
Medidas
Materiais
Outros…
Quais aspectos poderiam ser melhorados no mobiliário atual da escola?
Marque todas as alternativas necessárias
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Conforto
Aparência
Praticidade
Peso
Resistência
Medidas
Materiais
Outros…
CONSEQUÊNCIAS
Você já teve alguma doença ocupacional?
Dorsalgias (hérnias de disco, “problemas de coluna”)
Transtornos mentais (depressão/ansiedade/stress pós-traumático)
Transtornos das articulações (LER ou DORT)
Varizes nos membros inferiores
Transtornos auditivos (principalmente perda auditiva)
Nunca tive nenhuma doença ocupacional
Outros…
Em qual escola atua? ________________________________________________
Considere aquela o qual dedica mais carga horária semanal.

