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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda a necessidade de um ambiente adequado ao novo paradigma 

de ensino de desenho, considerando as atuais propostas metodológicas e inovações 

tecnológicas. Visa levantar e analisar algumas questões relativas a problemas gerados 

pela improvisação e inadequação dos ambientes dos laboratórios de computação 

utilizados como salas de aulas de desenho e projeto, buscando propor diretrizes e 

parâmetros de projeto para um ambiente informatizado de ensino. 

Para a avaliação da adequação desses laboratórios, estudou-se a dinâmica entre a 

metodologia de ensino, a tecnologia utilizada, o arranjo do espaço físico e a 

ergonomia.   

Obteve-se como resultado uma série de critérios para a avaliação e/ou novos 

projetos de salas de aula e apresenta-se sugestões de parâmetros para projetos de 

salas de aula adequadas ao novo paradigma do ensino de desenho. 

Os critérios e parâmetros sugeridos neste trabalho foram empregados em um 

estudo de caso, no qual se desenvolveu o projeto da remodelação de uma antiga sala 

de aula de pranchetas utilizada como laboratório para aula de desenho com utilização 

dos sistemas CAD. A análise permitiu a comprovação do modelo simplificado para a 

dinâmica da sala de aula que serviu para guiar os esforços da melhoria do ambiente 

de ensino. Através de uma metodologia racional de projeto, direcionada em função 

dos critérios e dos parâmetros estabelecidos, chegou-se a uma proposta para a 

reforma da sala.  

Por fim, foi feita a avaliação do projeto que em comparação com a sala original e 

algumas alternativas possíveis encontradas demonstrou ser a mais adequada.  
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ABSTRACT 

 

 

In this paper, the analysis of the physical environment for the teaching of the 

Design Graphics is carried out considering the requirements generated by the 

technological innovations, new teaching methodologies, the layout and the 

ergonomics of the classrooms. At first, a survey on the classrooms equipped with 

computers that are used for the teaching of Technical Drawing and CAD is done. The 

results show the inadequacy of the classrooms for the teaching purpose.  Focusing on 

the layout and ergonomics of the classroom, two basic layouts are identified. The 

characteristics of both layouts are analyzed comparatively in the viewpoints of the 

students and teachers. The criteria for the design of the physical environment for the 

teaching are identified and the weight of the criteria, which is to be used in the 

evaluation of the designs, are determined by using AHP method and by direct 

interview. Finally, a design method is established and a case of study for design of 

the teaching environment is carried out. The criteria and the weights are use to 

evaluate the improvement of the new design over the original one.  
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1  

C APÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo apresenta-se, a título de 

introdução, o levantamento bibliográfico do estado 

atual de pesquisas referentes às salas de aula, mais 

especificamente às salas de aula de desenho, e a 

justificativa para o desenvolvimento deste trabalho.   

Propõe-se o objetivo e apresenta-se o escopo do 

trabalho.  
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2  

1.1    EVOLUÇÃO DO AMBIENTE DE ENSINO DA ÁREA DE EXPRESSÃO 

GRÁFICA 

 

A preocupação com ambientes escolares em relação tanto ao espaço físico, 

quanto ao mobiliário, tem sido uma constante entre arquitetos e designers. Mas, de 

um modo geral, as pesquisas se restringem a pré-escolas e escolas de ensino 

fundamental sendo bastante escassa a pesquisa destinada a ambientes educacionais 

universitários e, mais ainda, quando se trata especificamente de laboratórios 

utilizados como sala de aula de Desenho e CAD.  

 

Entretanto, a preocupação com um ambiente adequado para se ministrar aulas de 

algumas disciplinas, particularmente aquelas que requerem um mobiliário especial 

para o desenvolvimento da atividade didática, não é atual como é possível observar 

em Carbonara (1949). Ao apresentar projetos arquitetônicos para escolas, o autor 

ressalta a importância de salas e mobiliário especiais para o desenvolvimento de 

atividades específicas. 

 

O Desenho faz parte do rol das disciplinas que necessitam de um ambiente 

especial para o desenvolvimento das atividades de ensino. Sem uma sala provida de 

pranchetas é impraticável ministrar uma aula tradicional de Desenho Técnico, por 

exemplo, já que a metodologia utilizada para o desenvolvimento do conteúdo desta 

matéria se baseia na elaboração de desenhos em papéis de formato grande, utilizando 

instrumentos de precisão como a régua T, o jogo de esquadros, compasso, gabaritos, 

curva francesa e outros. Mas, a adequação dos ambientes para salas de aula tem sido 

relegada já há algum tempo.  

 

Qualquer profissional da área de projeto sabe que um ambiente adequado ao 

trabalho melhora a produtividade. Isto tem sido aplicado em fábricas, escritórios e 

outros locais, onde a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade são 

desejados. Em relação ao ensino, existe preocupação neste sentido para a pré-escola 

e nos níveis básicos, onde o público alvo é a criança. Essa preocupação diz respeito 

ao mobiliário (carteiras, mesas e cadeiras) como pode ser comprovada na literatura 
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disponível sobre o tema – (HIRA, 1980); (NUNES et al., 1992); (PASCHOARELLI; 

SILVA, 1996); entre outros. Poucos são, no entanto, os estudos destinados aos níveis 

seguintes de escolaridade. Em relação a essa deficiência, ressalta Soares (1996) que 

um mobiliário inadequado pode provocar um comportamento agressivo, a 

desconcentração, além da dificuldade do arranjo físico da sala de aula, impedindo a 

dinâmica do processo de aprendizagem.  

 

Quanto às disciplinas de Desenho, tem-se preocupado prioritariamente com a 

melhoria da qualidade de ensino em relação ao conteúdo, às novas metodologias, ao 

uso de novas tecnologias referentes ao material didático e instrumental para 

desenhar, mas tem-se relegado o espaço físico, onde as novas atividades propostas 

serão desenvolvidas, a segundo plano, improvisando laboratórios.  

 

Há um aspecto, que envolve tanto a dinâmica do processo ensino-aprendizagem  

como o instrumental, que parece ser relevante e tem sido pouco abordado e 

discutido: o que fazer com nossas salas de pranchetas tradicionais? Grande parte das 

escolas que introduziram, ou estão introduzindo o computador como instrumento 

para o ensino do desenho utilizam laboratórios de informática para as aulas. Esses 

laboratórios são, em sua maioria, salas de aulas tradicionais com computadores 

colocados sobre as mesas. 

 

Entretanto, a utilização de novos instrumentos, principalmente tecnológicos, para 

o ensino de desenho requer ambiente apropriado para o desenvolvimento da 

atividade. Ao levar a tecnologia computacional para a sala de aula não se pode, 

simplesmente, colocar os novos equipamentos sobre as “velhas pranchetas”, pois não 

sendo o ambiente adequadamente remodelado para o novo paradigma de ensino, a 

eficiência dessas atividades fica comprometida. 

 

A forma de utilização desta nova tecnologia, assim como a metodologia de 

ensino e os conteúdos programáticos das disciplinas de Desenho que incorporam esta 

nova tecnologia, têm sido pesquisados e estudados por educadores da área, que já há 

algum tempo se preocupam com o assunto. Observa-se, contudo, que quando tratam 
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de laboratórios para o ensino de desenho ou de computação gráfica, se referem 

sempre às plataformas utilizadas, e/ou a hardware e software. Existe uma 

preocupação constante com a instalação de laboratórios especiais, mas nota-se, 

também, que esta preocupação se restringe a equipamentos ou quando muito a um 

espaço físico condicionado. Em nenhum momento se destina atenção ao laboratório 

como um ambiente ergonomicamente projetado para abrigar os novos equipamentos, 

apropriado às atividades propostas pelas novas metodologias. 

 

 

1.2    OBJETIVO 

 
Este trabalho aborda a necessidade de um ambiente adequado ao novo paradigma 

de ensino de desenho, considerando as atuais propostas metodológicas e inovações 

tecnológicas. Visa levantar e analisar algumas questões relativas a problemas gerados 

pela improvisação e inadequação dos ambientes dos laboratórios de computação 

utilizados como salas de aulas de desenho, buscando propor diretrizes, critérios e 

parâmetros de projeto para um ambiente informatizado de ensino. 
  

Para que se possa avaliar a adequação desses laboratórios, é necessário estudar a 

dinâmica entre a metodologia de ensino, a tecnologia utilizada, o arranjo do espaço 

físico e a ergonomia. Para isso, torna-se conveniente executar um estudo da inovação 

tecnológica na área, uma análise das mudanças nos paradigmas de ensino e a análise 

dos problemas relacionados aos layouts existentes e aos problemas ergonômicos.   

 

 

1.3    ESCOPO  

 
A necessidade de um ambiente adequado ao novo paradigma do ensino de 

desenho ficou clara a partir do momento que se iniciou a reformulação das 

disciplinas de expressão gráfica introduzindo o trabalho com o computador nas aulas.  
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Em contato com outros professores que também iniciavam ou que já utilizavam 

esta tecnologia, percebeu-se que as situações eram semelhantes, evidenciando a 

necessidade de uma transformação nesses ambientes de ensino. 

 

Para determinar a demanda e definir o objetivo desta transformação iniciou-se 

uma pesquisa, onde foram levantadas, além das questões metodológicas, questões 

relacionadas à satisfação dos usuários em relação ao conforto e ao espaço físico dos 

atuais laboratórios.  

 

A necessidade de dados concretos norteou esta pesquisa, assim dividida: 

• Levantamento em diversas universidades para verificação do estado atual da 

situação das salas sob o ponto de vista do professor-usuário: pesquisa através 

de e-mails com professores de universidades públicas para obtenção de dados 

relativos aos laboratórios destas instituições; 

• Análise do arranjo do espaço físico de salas existentes: avaliação dos layouts 

dos laboratórios, através das plantas enviadas pelos professores das 

universidades; 

• Avaliação da satisfação do aluno-usuário em relação ao seu posto de trabalho: 

dois estudos de caso com entrevistas de alunos, para determinar o grau de 

satisfação em relação ao posto atual, avaliando questões de conforto, com 

aplicação de Integral Nebulosa; 

• Análise da atividade aula: estudo de caso – entrevistas com professores, 

observação presencial, filmagem das aulas, análise do espaço físico onde se 

desenvolve a atividade; 

• Identificação de critérios e determinação de seus pesos para a avaliação do 

projeto. 

• Sugestões, recomendações e parâmetros para critérios de projeto. 

• Exemplo de aplicação: estudo de caso - projeto para uma sala de aula de 

desenho com avaliação do projeto utilizando-se dos parâmetros e critérios 

definidos.
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APÍTULO 2 

 

 

 

CONCEITOS BÁSICOS E MÉTODOS 
UTILIZADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se:  

• Levantamento bibliográfico sobre as mudanças no 

paradigma de ensino de desenho.  

• Os conceitos e métodos de ergonomia.  

• Os métodos que serão utilizados para as análises de 

satisfação dos usuários em relação ao conforto das salas 

existentes.   

• O método de pesquisa utilizado para a determinação 

dos critérios de projeto. 

C 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

7  

2.1    MÉTODOS DIDÁTICOS: MUDANÇAS NO PARADIGMA DE ENSINO 

DE DESENHO 

 
O trabalho dos alunos na modalidade de ensino tradicional tem sido usualmente 

centrado na individualidade, mas nas novas metodologias para o ensino do desenho 

tem-se procurado privilegiar o trabalho em grupos sob orientação, com a execução 

não só de pranchas de desenho, mas levando-se em conta a criação e 

desenvolvimento de projetos muitas vezes interdisciplinares.  

 

O desenho, como representação gráfica, se subdivide em várias disciplinas nos 

cursos de Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial, mas pode-se considerá-las 

basicamente três: Desenho Geométrico, Geometria Descritiva e Desenho Técnico. 

Cada uma destas disciplinas tem utilizado o computador de forma diferente para a 

prática do ensino-aprendizagem.  

 

No Desenho Geométrico e na Geometria Descritiva usa-se o computador, na 

maioria das vezes, como um instrumento facilitador do traçado,  na aprendizagem de 

conceitos e visualização de formas geométricas planas e espaciais, empregando-se os 

sistemas CAI (Computer Aided Instruction or Computer Assisted Instruction = 

Instrução Auxiliada por Computador ou Instrução Assistida por Computador, uso de 

um computador para auxiliar alunos no aprendizado de um assunto) ou CAL 

(Computer Aided Learning or Computer Assisted Learning = Aprendizagem 

Auxiliada por Computador ou Aprendizagem Assistida por Computador, uso de um 

computador para auxiliar alunos no aprendizado de um assunto). Estes sistemas 

auxiliam a aprendizagem como recurso didático.  

  

Nas Disciplinas de Desenho Técnico, o computador tem sido utilizado, em sua 

grande maioria, na área de CADD (Computer Aided Design and Drafting – Projeto e 

Desenho Auxiliado por Computador), ou CAD (Computer Aided Design – Projeto 

Auxiliado por Computador) possibilitando a sua apropriação como instrumento de 

desenho e projeto, ou seja, como ferramenta para desenhar substituindo muitas vezes 

o instrumental tradicional de desenho, ou através da interação entre os processos e 

instrumentos informatizados e tradicionais. Muitas vezes o computador também é 
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utilizado para a transmissão de conceitos, auxiliando na aprendizagem dos mesmos, 

através de CAI e CAL.  

 

O uso do computador para as disciplinas de representação gráfica, motivou o 

desenvolvimento de inúmeros trabalhos. Tal fato pode ser constatado na pesquisa 

efetuada nos anais de congressos da área realizados a partir 1993.  

 

A utilização do computador como instrumento facilitador para a aprendizagem 

de conceitos e visualização de formas geométricas planas e espaciais é evidenciada 

por trabalhos como os apresentados por Ulbricht; Waslawick; Santos (1996), onde se 

discute a estruturação dos conteúdos básicos da Geometria Descritiva para ser 

introduzido num ambiente hipermídia. 

 

E os trabalhos de Carnileto et al (1994), Souza Filho (1996), Wanderlinde; Pereira 

(1996), Braviano et al (1998), Félix; Kremer (1998), Giunta; Valente (1998), 

Gonçalves; Ulbricht (1998), Harris (1998), Lira (1998), Lira; Silva (1998), Rahy 

(1998), Santos; Petreche; Yee (1998), Silva; Lira (1998), Silva et al (1998), 

Stefanelli (1998), Ulbricht (1998), Coutinho; Queiroz (2000), Souza;  Fávere (2000), 

Gani; Belfort (2000), Silva; Silva; Teixeira (2001), Silva; Araújo (2001), Motta; 

Ramos; Braviano (2001); Rodrigues (2001), Harris (2003), Teixeira, et al (2003), que 

de uma maneira geral, apresentam o desenvolvimento de hipertextos e animações 

como facilitadores do ensino-aprendizagem, tendo como objetivo principal servir de 

apoio didático às disciplinas a que se destinam, auxiliando o aluno na compreensão e 

visualização de conceitos, buscando um novo caminho para o ensino e o aprendizado 

da Geometria.  

 

Nos Congressos Internacionais, é possível verificar, através de trabalhos 

apresentados, que o computador tem sido utilizado como instrumento facilitador da 

aprendizagem em diversos países. Sistemas CAI, com utilização de hipertexto e 

multimídia, para o ensino de conceitos de geometria e auxílio no desenvolvimento da 

habilidade de visualização espacial. Haja visto os trabalhos de universidades da 

China, Polônia, Japão, Rússia, Argentina, Espanha e Cuba:  
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- Zuo; Feng (1996), em que relatam o desenvolvimento e a aplicação de 

Sistema multimídia CAD/CAI para o ensino de projeções de sólidos com 

superfícies curvas. O sistema utilizado em sala de aula na China, para o 

ensino de desenho em engenharia mudou o método tradicional e 

modernizou a técnica de ensino. Propõem, também, a utilização do sistema 

para o ensino à distância. 

- Xing (1996), desenvolvimento de um curso para CAI, em universidade 

chinesa, com 8 módulos em multimídia para o ensino de desenho de 

engenharia mecânica com tecnologia de animação 3D em tempo real. 

- Helenowska-Peschke (1996), no artigo a autora apresenta três tipos de 

exercícios de computador que utilizam a versão AutoCAD 12 para a 

resolução. A finalidade desses exercícios, não é ensinar como fazer o 

modelamento sólido, mas auxiliar o desenvolvimento de habilidades de 

visualização aos estudantes de uma universidade polonesa. 

- Araki (1996), relata a experiência prática de ensino de desenho com 

CAD/CAM e a introdução de multimídia e internet, realizando um 

trabalho conjunto entre uma escola japonesa e uma americana.  

- Sun; Suzuki (1998) no Japão. Apresentam o desenvolvimento e avaliação 

de um software de computação gráfica para  microcomputador que assiste 

o ensino e a aprendizagem de desenho em uma escola japonesa. Chamado 

“simulador de sólido”, gera poliedros e executa operações booleanas além 

de projeções dinâmicas. O resultado da avaliação mostrou que os 

estudantes tiveram aumento da habilidade espacial e auxiliou o 

entendimento do conteúdo do curso. 

- Irie et al (1998), desenvolveram um novo sistema CAI usando o Visual 

Basic. O conceito básico desse sistema é que “os estudantes podem 

desenhar uma figura como se estivessem desenhando no papel”. Nesse 

artigo, os autores reportam um esboço do sistema CAI desenvolvido para a 

transformação de problemas gráficos utilizados pelos professores em 

universidade japonesa. 

- Kheyfets (1998) descreve os princípios de criação e desenvolvimento de 

um novo curso de geometria descritiva com tecnologia 3D. O autor espera 
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que depois de aperfeiçoado este curso substitua os cursos de geometria 

descritiva tradicional em universidades e escolas técnicas russas.  

- Cabezas et al (1999) relatam a incorporação de novas tecnologias para o 

ensino da Geometria Descritiva em escolas argentinas. Apresentam um 

tutorial para o ensino dos Sistemas Mongeanos onde exploram o tema do 

geral para o particular, propondo alternativas para a busca do 

conhecimento mais aprofundado dos conceitos da geometria pelo aluno, 

como complemento do ensino tradicional do desenho. 

- Morer; Insua (1999), Somonte; Esteban; Escudero (1999) descrevem o 

desenvolvimento de um livro digital disponibilizado via internet, que 

permita, em termos docentes, o conhecimento do conteúdo teórico das 

disciplinas de Expressão Gráfica e as aplicações relativas aos mecanismos 

das transformações, apresentando as normas vigentes, a representação 

gráfica e sua aplicação na industria na Espanha.      

- Gonzalez (2001) relata o desenvolvimento de material didático multimídia 

para a disciplina Geometria Descritiva, para auxiliar estudantes cubanos na 

solução dos problemas típicos do Tema “Projeções  Ortogonais do Plano”. 

O software foi desenvolvido para o curso de Engenharia.   

 

Algumas das experiências de utilização dos sistemas CAD e CADD como 

instrumento de desenho e projeto e sua inclusão no currículo de diversas Faculdades 

podem ser conferidas em: 

- Medina (1991) relata algumas das experiências iniciais e métodos adotados 

no curso de Desenho por Computador da Escola Politécnica da USP/SP; 

- Moraes; Reis (s/d) relatam a informatização das disciplinas do curso de 

Engenharia Civil na Universidade Regional de Blumenau/SC, onde propõem 

a interdisciplinaridade, através da utilização de softwares disponíveis no 

mercado; 

- Kós; Ferreira (1993) tratam da implantação da disciplina Computação 

Gráfica na Arquitetura, no novo currículo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro; discutem a 

importância de não se abandonar definitivamente os métodos tradicionais de 
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projetar e ressaltam que a implantação desta disciplina como obrigatória irá 

permitir uma integração inédita entre as várias disciplinas do curso; 

- Andrade; Amorim; Pereira (1993) relatam a experiência piloto da Faculdade 

de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia para a apropriação das 

tecnologias CAD, com enfoque operacional, objetivando o domínio de uma 

ferramenta útil durante todas as fases de desenvolvimento do projeto; 

- Gobbi (1993) apresenta um registro sobre experiência de ensino de 

Computação Gráfica Aplicada dentro do Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Brasília. A disciplina inserida 

formalmente no currículo do curso de graduação em 1988 tem como 

preocupação básica o fornecimento de uma base teórica em computação 

gráfica, associada à sua implementação dentro dos sistemas CAD;  

- Kowaltowski; Ruschel (1994) narram a experiência na Faculdade de 

Engenharia Civil da UNICAMP/SP, da instalação do laboratório ao 

desenvolvimento de metodologia de ensino; 

- Arantes (1998) apresenta uma nova proposta para a área gráfica do curso de 

Engenharia Civil da Escola de Engenharia da UFMG, que consiste na 

implementação de uma nova metodologia e de novos procedimentos de 

ensino, com mudança de disciplinas e reformulação de ementas e programas;  

- Guimarães; Pinheiro (2000) apresentam as mudanças de enfoque nas 

disciplinas de Desenho Técnico na Universidade Federal de Ouro Preto e a 

nova metodologia de trabalho. 

- Costa (2001) discute a implementação de cursos via internet, e analisa a 

adaptação da Representação Gráfica para a modalidade de ensino a distância, 

relatando uma experiência realizada na Faculdade de Arquitetura da UFBa.    

 

Relatos de experiências e pesquisas sobre as novas metodologias do ensino de 

Desenho e novos currículos, provenientes de outros países, mostram a utilização de 

estratégias semelhantes: 

- Barr; Juricic (1990) discutem a implantação do curso de EDG (Engineering 

Design Graphics) na Universidade do Texas - Austin, apresentam o currículo 

modelo e a metodologia a ser utilizada;  
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-  Kumar; Gradinscak; Thomas (1994) discutem o desenvolvimento e 

implementação de um currículo para Desenho de engenharia dando ênfase 

para visualização auxiliada por computador para estudantes de engenharia do 

Royal Melbourne Institute of Technology;  

- Jenison (1996) aborda as mudanças ocorridas no ensino de Desenho para 

engenharia nos Estados Unidos, discute novo currículo e metodologia e o 

impacto dessas mudanças no curso introdutório de Desenho e Projeto no 

futuro; 

- Peñín et al (1999) relatam e analisam a situação atual do Ensino Assistido por 

Computador em várias universidades espanholas; 

- Méndez (1999) apresenta as novas metodologias e proposta curricular das 

disciplinas de representação gráfica para o curso de engenharia hidráulica do 

Centro de Investigaciones Hidráulicas, Facultad de Ingeniería Civil Instituto 

Superior Politécnico "José A. Echeverría" em Cuba; 

- Sariego; Pizarro (1999) descrevem a utilização de sistemas CAD como 

instrumento de desenho e aprendizagem na Universidad Técnica Federico 

Santa María no Chile. 

 

É importante ressaltar que o computador como instrumento de desenho já está 

incorporado na metodologia de ensino e que as disciplinas de Desenho e 

Computação Gráfica e/ou CAD, integram os currículos dos cursos de Engenharia, 

Arquitetura e áreas afins, de forma conjunta, seja como disciplinas separadas ou 

através da reformulação das disciplinas de Desenho, adaptadas à nova realidade do 

ensino, na maioria das universidades nacionais (MORAES; CHENG, 2000). Este 

fato evidencia a necessidade da implantação de laboratórios de computação 

específicos para ministrar essas disciplinas. Mas, o que de fato ocorre é a utilização 

de laboratórios já existentes nas instituições, sem infra-estrutura para o 

desenvolvimento das atividades exigidas pelas novas disciplinas. 

 

O que parece ser um consenso e, portanto, tópicos importantes a se considerar na 

avaliação de como estão sendo utilizados os laboratórios são: a forma e os meios de 

apresentação do novo material didático utilizado, o desenvolvimento de trabalhos em 
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grupos e a inter-relação prancheta/computador, já que grande parte das metodologias 

propostas não abandona a prancheta por completo, mas trabalham de forma 

integrada, seja na execução de esboços, com a volta do desenho à mão livre, como 

propõem Kowaltowski; Ruschel (1994), ou na resolução de exercícios com 

instrumentos tradicionais. 

 

O interessante é que, em algumas instituições onde existe a inter-relação 

prancheta-computador, muitas salas ainda são separadas: uma para as pranchetas e 

outra para os laboratórios de informática (e em algumas Universidades, salas de 

pranchetas e laboratórios são bem distantes) e em outras, onde a utilização do 

computador e de instrumentos tradicionais são atividades distintas, as salas de 

pranchetas deixaram de existir, sendo transformadas em laboratórios de computação.  

 

É necessário destacar aqui que quando estas salas foram montadas se pensou na 

otimização de uso destes laboratórios, e estes laboratórios de computação foram 

feitos para serem usados para aulas de várias disciplinas e não somente como sala de 

aula de disciplinas de desenho, o que se mostrou uma decisão inadequada, visto que 

estes laboratórios, quando utilizados para as aulas de desenho, necessitam de 

requisitos específicos com relação a uma série de critérios, como o mobiliário do 

posto de trabalho do aluno (PTA), por exemplo. 

 

Esta falta de planejamento do espaço destinado à atividade de ensino dificulta o 

processo obrigando o professor a preparar suas aulas de forma bem definida em 

relação ao instrumental utilizado, sendo a limitação principalmente de infra-estrutura 

física, impossibilitando uma real interação no desenvolvimento das atividades.  

 

Outro aspecto do problema gerado em algumas instituições por esta separação 

física é a questão do conteúdo teórico, desenvolvido muitas vezes com a utilização 

de plataformas diversas: uso de lousa ou quadro branco, modelo físico, retro-

projetor, multimídia. Nestas instituições o professor utiliza os meios tradicionais de 

ensino nas salas de pranchetas e quando necessita de meios tecnológicos, vê-se 
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obrigado a transferir os alunos para uma sala onde estes meios estejam instalados, ou 

carregar todo o equipamento necessário para a sala de aula.  

 

Nas instituições onde laboratório e sala de aula são um espaço único, o que 

pudemos verificar foi que o computador foi colocado sobre as pranchetas existentes 

nas antigas salas e com isto, perde-se o espaço para trabalhos com instrumentos 

tradicionais e não se tem mesa adequada para os computadores. 

 

As questões pedagógicas nos remetem a uma análise da aula atual de Desenho e 

Projeto. A nova metodologia adotada com a incorporação do computador no 

processo de ensino-aprendizagem de desenho requer novos procedimentos e atitudes, 

além de um novo espaço de trabalho. 

 

“... o espaço de trabalho é um espaço imaginário, necessário 
para o organismo realizar os movimentos requeridos por um 
trabalho.”  (IIDA 1990, p. 134) 

 

Esta definição nos mostra a importância dos movimentos realizados durante a 

ação. A análise das atividades desenvolvidas durante a aula pode ajudar na busca de 

soluções para projetos de arranjo físico e mobiliário mais adequados para a sala onde 

o desenvolvimento da atividade aula possui nova forma.  

 

Page et al. (1992) apresentam um estudo das posturas e atividades adotadas em 

sala de aula onde se observou que o aluno consome entre 40% e 50% do tempo em 

atenção às explicações do professor, nos outros 30%, faz anotações e o tempo 

restante é utilizado em outras atividades não classificadas.  

 

A forma didática utilizada para a aula de desenho atual, está ligada à adoção de 

uma metodologia onde se privilegia a construção do conhecimento mediante o 

desenvolvimento individual de aprendizagem do aluno, adotando-se uma postura 

construtivista.  
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O caráter prático das disciplinas de desenho, que têm seu conteúdo desenvolvido 

a partir da resolução de exercícios, faz com que o professor dê atenção 

individualizada ao aluno. E, o uso do computador como instrumento de desenho nas 

aulas, faz com que o professor passe 50% a 60% do tempo circulando pela sala entre 

os postos de trabalho dos alunos, para a solução de dúvidas no próprio local de 

trabalho do aluno.  

 

Esses dados demonstram que a sala de aula de desenho deve ter espaço 

desobstruído entre esses postos para privilegiar a circulação do professor entre eles.   

 

Em qualquer das atividades desenvolvidas durante as aulas de desenho o aluno 

estará, em torno de 90% do tempo, sentado. E o posto de trabalho deve permitir a 

adoção de posturas cômodas tanto durante a explanação do professor como nas 

outras atividades.  

 

 

2.2    CONCEITOS E MÉTODOS DE ERGONOMIA 

 

A ergonomia estuda as características fisiológicas e psicológicas do ser humano e 

suas relações com a organização do trabalho, as ferramentas de trabalho, os sistemas 

de produção e outros fatores do mundo do trabalho. Ela analisa e estuda as 

características humanas com o objetivo de viabilizar projetos de ambientes de 

trabalho mais eficazes e seguros.  

 

A ergonomia se preocupa, também, com a consideração de características 

humanas, expectativas e comportamentos no projeto de “coisas” usadas por pessoas 

tanto em seus trabalhos como em suas vidas cotidianas e dos ambientes no qual 

trabalham e vivem.  

 

Do ponto de vista da ergonomia, toda a atividade de trabalho é uma constante 

negociação entre uma tarefa e a atividade real executada. Quando se estabelece uma 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

16  

ferramenta para a realização de uma atividade, prescreve-se de certa forma a tarefa, o 

contexto define o que irá acontecer, ou seja, a atividade é definida pelo instrumento. 

 

A  mudança da ação pedagógica no novo paradigma do ensino de desenho, com a 

adoção de novas estratégias e tecnologia para o desenvolvimento das atividades 

didáticas, levou à utilização de novos instrumentos para desenhar.  

 

A utilização de meios diversos como lousa, retro-projetores e projetores 

multimídia, pelo professor, para o ensino da teoria do desenho e a utilização dos 

sistemas CAD, além dos instrumentos manuais de desenho para o desenvolvimento 

de atividades pelo aluno durante as aulas, levou à manipulação de dois tipos 

totalmente diferentes de instrumentos e à percepção de dois diferentes espaços de 

informação, sendo um local, definido pelo posto de trabalho do aluno (PTA) com o 

computador e outro global, definido pelo espaço de trabalho do professor (ETP), 

onde se localizam a lousa e a tela de projeção.  

 
Isto gerou uma situação de dualidade dentro do ambiente da sala de aula que 

passa a apresentar requisitos contraditórios para o desenvolvimento da atividade. 

Tanto a tarefa quanto o espaço físico onde a tarefa se desenvolve são afetados por 

esta adoção do novo instrumental.  

 

Embora o conteúdo da disciplina e o “produto desenho” sejam praticamente os 

mesmos tanto na “aula tradicional” com na “aula com uso de tecnologia”, a atividade 

desenvolvida para realizá-los não é igual. No caso da aula de desenho, os meios 

utilizados pelo professor, assim como os instrumentos de desenho utilizados pelo 

aluno, definem a tarefa e é isto o que diferencia a atividade. Daí a importância da 

utilização dos conceitos e da avaliação ergonômica da aula de desenho. 

 

A avaliação ergonômica da aula está relacionada ao recolhimento de dados e  

análise da atividade aula, do ambiente físico e do mobiliário da sala de aula.  

  

A técnica utilizada para a análise da aula será o registro das atividades ao longo 

de um período, através da observação assistida e do registro em vídeo. Esta técnica é 
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interessante por permitir a fusão entre os comportamentos posturais, verbais e de 

deslocamento, entre outros.  A opção pelo registro em vídeo se deu em função do 

mesmo liberar o pesquisador da tomada incessante de dados, assim, a utilização de 

uma ficha de registro, permite o recolhimento de dados de forma mais sintética e 

objetiva. 

 

Como o desenvolvimento da atividade tem estreita relação com o ambiente no 

qual ela é desenvolvida deve-se realizar, também, a análise e avaliação do espaço 

físico e do mobiliário existente na sala, os quais requerem o levantamento de dados 

relacionados às medidas e formas, registrados através de desenho em plantas, em 

perspectivas e fotografias.     

 

O roteiro estabelecido para análise ergonômica da aula está relacionado ao 

ambiente de sala de aula eletrônico que compreende sete elementos principais:  

• os estudantes,  

• o professor,  

• a metodologia adotada,  

• o espaço,  

• a mobília,  

• o hardware e  

• o software.  

 

Destes 7 elementos, o hardware e o software não serão abordados neste trabalho, 

embora sejam considerados entre os elementos principais da sala de aula de desenho  

com utilização de sistemas CAD, são itens sobre os quais o projetista não interfere 

diretamente. 

  

A coleta de dados será decomposta em uma série de itens, permitindo a avaliação 

de cada um destes elementos separadamente, tendo como procedimento de pesquisa  

o roteiro descrito a seguir. 
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Pesquisa para levantamento de dados sobre o estudante   

A meta deste levantamento é obter dados para prover conforto, reduzir a 

distração e aumentar o processo de aprendizagem usando computadores como 

ferramenta principal.  É importante saber  tudo sobre os equipamentos necessários 

em cada posto de trabalho do aluno (PTA) e como será usado durante as aulas.    

 

O procedimento para o levantamento destes dados é:   

• Pedir ao aluno a descrição de suas atividades durante a aula, quais 

equipamentos são usados durante as atividades e qual tem maior 

incidência de uso.  

• Através da observação, anotar a seqüência das atividades dos alunos, 

incluindo a utilização de equipamentos.  

• Filmagem da atividade do estudante durante a aula, 

 

A análise será feita através da comparação da descrição da atividade pelo aluno, 

com as anotações feitas pelo pesquisador e a filmagem. 

 

Pesquisa para levantamento de dados do professor  

Como os estilos pedagógicos e a postura dos professores em sala de aula variam, 

é necessário saber a movimentação do professor pela sala e a permanência dele em 

sua mesa de trabalho, se ele provê instrução no PTA um a um, que métodos 

pedagógicos multimídia o professor utiliza e se ele reúne os estudantes durante o 

período de aula. 

 

Para este levantamento, os procedimentos realizados serão: 

• Entrevista com professor onde será pedida uma descrição das atividades que 

ele desenvolve durante a aula.  

• Levantamento dos equipamentos utilizados pelo professor e a freqüência de 

utilização.  

• Observação da atividade do professor durante a aula, anotação de sua 

movimentação pelo espaço físico e recursos utilizados para  o 

desenvolvimento da atividade.  
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• Filmagem da atividade do professor durante a aula. 

• Comparação dos dados recolhidos e análise. A análise da filmagem será 

utilizada para a construção dos gráficos de movimentação do professor 

durante o desenvolvimento da atividade. 

 
Análise da metodologia didática 

As questões metodológicas estão intimamente relacionadas com a atividade e o 

espaço físico, além da didática1. Saber que métodos e formas didáticas o professor 

utiliza possibilita avaliar o desenvolvimento da atividade e analisar a movimentação 

do professor, e o comportamento do aluno durante a aula. Para efeito de 

recolhimento de dados será utilizada a classificação a seguir.  

 

Quais os métodos didáticos utilizados? 

Segundo o modo de obter o conhecimento:  
 indutivo, dedutivo, analítico e sintético. 

Segundo a atitude do aluno:  
 dogmático, heurístico e ativo. 

Segundo a relação entre os alunos:  
 individual e coletivo 

 

Quais as formas didáticas? 

• Expositiva: discursiva, narrativa, descritiva, explicativa 

• Interrogativa: catequista ou socrática 

• Escrita: apostilas, impressos, livros 

 

A definição dos métodos, processos e formas didáticas utilizadas pelo professor 

definem a atividade do professor, tanto quanto o instrumento.  O levantamento destes 

dados será realizado durante a observação sistemática da aula. E, através da 

observação posterior da filmagem da atividade. 

 

                                                 
1 estudo dos princípios em que se devem basear os métodos, os processos e outros recursos 
pedagógicos 
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Análise do espaço físico 

O modo como a mobília é configurada na sala determinará a efetividade da 

movimentação do professor e do desenvolvimento da atividade. 

O procedimento para o levantamento dos dados do espaço físico é: 

• Medir a sala. 

• Desenhar a planta da sala em escala, para traçar gráficos de movimentação do 

professor e dos alunos. 

• Desenhar o arranjo físico da sala, com a disposição do mobiliário e dos 

equipamentos traçados em escala. 

 

Análise da mobília    

Em uma sala de aula há a necessidade de prover conforto e apoio para concentração 

contínua. Para as questões de conforto serão analisados e pesquisados o posto de 

trabalho do aluno (PTA) e o posto de trabalho do professor (PTP). 

Para isso foram feitos os seguintes levantamentos: 

• Fotografar e Desenhar em escala o PTA e o PTP (vista de cima, frente e 

perspectiva). 

• O PTA comporta os equipamentos e possui espaço na mesa suficiente para o 

desenvolvimento da atividade? 

• O posto de trabalho é usado por quantos alunos ao mesmo tempo? 

• O espaço é suficientemente confortável para abrigar os alunos? 

• O espaço do PTP comporta os equipamentos necessários?  

• O espaço é suficientemente confortável para abrigar o professor? 

 

O recolhimento de dados. 

Para este trabalho adotou-se o recolhimento de dados a partir da observação 

direta da aula, com a elaboração de fichas contendo as questões relevantes para cada 

um dos itens expostos nesta seção e a filmagem da aula. E, através da observação 

sistemática serão  assinalados nestas fichas os resultados da observação de cada um 

dos itens necessários para a análise posterior da aula. As questões deverão ser 

respondidas pela  pesquisadora através das observações tanto presencial como da 

filmagem. 
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Para a obtenção de dados através da filmagem da aula, filmar as seguintes 

situações: 

• A sala vazia em plano geral e em detalhes do posto de trabalho do aluno, do 

professor e do espaço do professor.  

• A atividade dos alunos nos postos de trabalho 

• E a atividade do professor no espaço de trabalho do professor 

• As atividades dos alunos e do professor fora dos seus postos de trabalho. 

• O aluno sentado no posto de trabalho para análise da postura. 

• E o professor dando atendimento no posto de trabalho do aluno para análise 

da postura. 

 

Este método será utilizado no capítulo 4 para a os estudos de salas de aula com 

layouts padrões. 

 

 

2.3    MÉTODO PARA ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO. 

 
A análise do espaço físico da sala de aula em relação à satisfação de seus 

usuários caracteriza-se pela subjetividade das questões relacionadas ao conforto, e a 

prática da ergonomia traz reflexões a respeito do indeterminismo, da complexidade e 

da subjetividade.  

 

O espaço de trabalho da sala de aula pode ser dividido em espaço de trabalho do 

professor (ETP) e posto de trabalho do aluno (PTA). O espaço de trabalho do 

professor de Desenho abrange toda a sala de aula, além do “seu” espaço 

propriamente. Já o posto de trabalho do aluno, no caso da aula ter o computador 

como instrumento de desenho, se restringe à mesa e seu entorno.   

 

Para a avaliação do grau de satisfação do aluno usuário em relação ao atual posto 

de trabalho, levando-se em conta a subjetividade, utilizou-se a Teoria dos Sistemas 

Nebulosos (Fuzzy Systems Theory) para a análise de dados. Justifica-se o uso da 
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mesma pelo caráter impreciso e subjetivo dos dados a serem analisados: satisfação e 

conforto, conceitos ergonômicos que se baseiam no “homem X subjetividade”.  

 

Tomando-se como parâmetro o grau de satisfação do aluno-usuário, seria 

extremamente complicado na matemática clássica o modelamento deste conceito 

subjetivo, por esta se basear na lógica binária onde um elemento só poderia adquirir 

dois estados, que no caso, seria totalmente insatisfeito (0) ou totalmente satisfeito (1).  

 

A Teoria dos Sistemas Nebulosos possibilita esta análise por ter como uma de 

suas características a capacidade de processamento de informações vagas e 

subjetivas. Por exemplo, o aluno-usuário pode estar “mais ou menos” satisfeito com 

seu posto de trabalho, considerando o tamanho da mesa satisfatório, e insatisfatória a 

disposição do equipamento sobre ela. Pode, também, estar “totalmente satisfeito” 

com o espaço de circulação, mas “pouco satisfeito” com a posição das mesas de 

trabalho. 

 

2.3.1     Teoria dos Sistemas Nebulosos 

 
A Teoria dos Sistemas Nebulosos se divide em: Teoria dos Conjuntos Nebulosos, 

Inferência Nebulosa e Medida Nebulosa, que, segundo Cheng (2000), 

resumidamente podem ser definidas como: 

 

Teoria dos Conjuntos Nebulosos – é uma extensão dos conceitos e das operações 

da teoria clássica de conjunto através da introdução da lógica multi-variável, regida 

pelo princípio de extensão (extension principles).   

 

Inferência ou Lógica Nebulosa – envolve método de dedução lógica das 

proposições nebulosas, que utilizam variáveis lingüísticas ou números nebulosos, 

num procedimento que se aproxima do raciocínio humano. Ou seja, este método 

permite derivar conclusões adequadas, através de deduções lógicas, partindo de 

informações vagas e nebulosas características dos processos mentais humano. 
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Medida Nebulosa – é a extensão do conceito clássico de “medida”, através da 

relaxação da propriedade aditiva da definição clássica de medida, substituindo-a pela 

propriedade de monotonicidade, para ser utilizada como uma escala subjetiva de 

avaliação dos objetos (uma medida para a avaliação da vagueza). 

 

Neste trabalho aplicaremos os conceitos baseados na Medida Nebulosa para a 

avaliação do posto de trabalho do aluno realizada no capítulo 4. A seguir 

mostraremos brevemente os métodos usados na avaliação global e depois 

explicaremos o método utilizado no trabalho. 

 

2.3.2      Média ponderada para avaliação global 

 

A abordagem tradicional para a avaliação global de um produto, determinada 

com base nos atributos deste, é aplicar a média ponderada dos desempenhos dos 

atributos do produto. Ou seja, podemos definir a Nota da Avaliação (NA) como:  

                                     
∑

∑
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ii
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1

1
.

                                                (2.1) 

 

Esta operação tem servido para a avaliação comparativa na análise determinística 

na forma de tabela de decisão. 

 

Para o caso genérico do domínio contínuo a equação (2.1) da média ponderada 

pode ser escrita como:        

                           dxxwxvNA Ex )().( ∗= ∫ ∈         (2.2) 

 
onde w* é peso relativo 

 
Uma das principais propriedades do método da avaliação global é a propriedade 

aditiva dos pesos dos atributos que torna possível as somatórias e, por sua vez, a 

média ponderada. Porém, esta propriedade é bastante rigorosa e válida somente em 

situações totalmente objetivas, onde os atributos avaliados são totalmente 

independentes entre si. 
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2.3.3     Integral Nebulosa 

 
Aplicando-se os conceitos de Medida Nebulosa, Sugeno (1972) relaxou a 

propriedade aditiva dos pesos e formulou o método de Integral Nebulosa para a 

avaliação global multiatributo que envolve subjetividade. Ou seja, ao invés de uma 

escala de valores que obedeçam à propriedade aditiva, utilizou-se uma escala com 

base na propriedade monotônica. O método denominado Integral Nebulosa é 

definido como: 

 

Dado o conjunto universo 

X={x}               onde x representa os atributos, e  

E ⊂ X      conjunto de atributos considerados na avaliação, 

h: E → [0,1]    função desempenho (nebulosa) de cada atributo considerado na        

avaliação, 

g:Ω(X) →[0,1]    uma medida nebulosa (associada ao peso dos atributos 

considerados na avaliação) 

onde Ω(X)   é o conjunto dos subconjuntos do X. 

 

Por definição, Integral Nebulosa da função h:X →[0,1] no conjunto E, considerando 

a medida nebulosa g é dada por: 

                            
( ) ( ) ( )( )Agxhgxh

AxEAEx ∧∧∨=
∈⊂∈∫ ο   (2.3) 

 

onde A é um subconjunto de E.  

 

Baseado nas propriedades da equação (2.3) estabeleceu-se um procedimento 

simplificado para a avaliação (CHENG, 2000). 

 

1- Definir os atributos  nixi ,...,1, =    do item a ser avaliado. 

 

2- Determinar os valores  ( ) nixh i ,...,1, =   associados a cada atributo. 
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3- Ordenar  nixi ,...,1, =  em ordem decrescente dos valores de h(xi). A seqüência 

ordenada seria: 

 njx j ,...,1, =    com  ( )jxh   onde j é a ordem de classificação. 

 

4- De acordo com a propriedade de monotonicidade de medidas nebulosas, temos: 

 

( )( ) ( )( ) ( )( )
nj xhxhxh AgAgAg ......

1
≤≤≤        

 
5- Determinar os pesos, g(Ah(xj)), que obedecem a escala baseada na propriedade 

monotônica, refletindo a subjetividade da avaliação. 

 

6- Determinar a Integral Nebulosa.  

 

( ) ( ) ( )( )( )
jx

j
Ej hjExjx Agxhgxh ∧∨=

∈∫ ∈
ο1       XE ⊂      (2.4) 

 

 

 

2.4    MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE CRITÉRIOS E PESOS PARA 

PROJETO 

 

Além da pesquisa com alunos usuários para determinar o grau de satisfação em 

relação ao posto de trabalho atual, realizou-se também pesquisas, com professores e 

alunos usuários das salas, para definição de critérios e determinação de pesos, 

priorizando o conforto e bom desenvolvimento da atividade didático-pedagógica. 

 

A pesquisa apresentada no capítulo 5 foi dividida em 2 etapas.  

• Levantamento dos critérios. 

• Determinação dos pesos dos critérios. 
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Na primeira etapa foi aplicada uma entrevista direta com professores e alunos 

para levantar inicialmente, os critérios importantes para o projeto de sala de aula.  

 

Na segunda etapa foram utilizados dois métodos para efeito de comparação e 

validação dos resultados. Os métodos são:   

 

• Método de comparação direto: Levantamento da importância dos critérios 

por meio de questionário com perguntas diretas para determinar a 

importância dos critérios através de uma escala de 0 a 10.  

 

• Método do Processo de Análise Hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy 

Process): Nesse método a determinação de importância relativa dos critérios 

adotados é feita com base nas comparações par a par entre os critérios.  

 

O AHP é uma técnica de análise de decisão para tratar problemas com multi-

fatores qualitativos nos quais se tem que fazer uma escolha entre várias alternativas. 

O processo requer que se estabeleçam julgamentos subjetivos sobre a importância 

relativa dos vários critérios. Tem-se que desenvolver uma hierarquia de atributos de 

decisão de modo crescente, com os atributos de decisão mais específicos 

posicionados abaixo na hierarquia. 

 

O método é definido como um método de derivação a partir de julgamentos 

quantificados do grupo. Isto é, a partir dos valores relativos associados aos pares de 

parâmetros, um conjunto de pesos será associado aos parâmetros individuais. Estes 

termos devem refletir os julgamentos quantificados do grupo sem omitir as 

informações contidas no julgamento qualitativo. 

 

Saaty (1991) propõe uma escala de comparação com valores variando de 1-9, 

associados aos julgamentos qualitativos onde 1 representa “igual importância” e 9 

“absolutamente mais importante” (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 Escala para a comparação par a par dos critérios. 
Valores para grau de 

importância 
Descrição qualitativa 

1/2, 1/4, 1/6, 1/8 Valores intermediários 

1/9 Absolutamente menos importante 

1/7 Muito menos importante 

1/5 Menos importante 

1/3 Um pouco menos importante 

1 Igualmente importante 

3 Um pouco mais importante 

5 Mais importante 

7 Muito mais importante 

9 Absolutamente importante 

2, 4, 6, 8 Valores Intermediários 

 

Após a comparação paritária realizada entre todas as combinações possíveis os 

resultados dos julgamentos quantificados são representados em uma matriz n-por-n, 

denominada de Matriz de Comparação Paritária (Pair-wise Comparison Matrix - 

PCM) esta matriz possui todos os elementos positivos e com propriedade de 

reciprocidade. 

A = (aij)        i,j = 1,2,..., n 

 

Onde cada coeficiente aij da PCM é a razão entre os pesos wi , do critério i, com 

o peso wj , do critério j; ou seja: 

aij= wi / wj 

 

Sendo assim, se o julgamento da comparação entre os pares de critérios i e j 

resultar em “igual importância”, então aij = 1 (ver Tabela 2.1). Além disso, temos: 

 

se aij= α,     então aji =1/α,     α ≠ 0  

e 

aii =1 para todo i. 

 

Construída a PCM, com os coeficientes aij obtidos de entrevistas com 

especialistas ou usuários, para a determinação dos pesos, basta encontrar o autovetor 

que satisfaça a equação: 
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WAW maxλ=   . 

 

Onde, W é o vetor de pesos 

  

WT = [w1, w2,…, wn] , 

 

e corresponde ao autovetor associado ao maior auto valor λmax da matriz A. Com os 

pesos normalizados para garantir unicidade, temos: 

 

1
1

=∑
=

n

i
iw   . 

 

Utilizou-se, neste trabalho, para facilitar o cálculo dos pesos, o applet 

implementado por Yamamoto (CHENG; YAMAMOTO, 2003). No applet os autores 

propuseram uma alteração na escala original de Saaty (1991), (Tabela 2.1) onde para 

facilitar a comparação foram adotados apenas os valores ímpares.  
 

O programa permite definir e inserir os critérios que serão avaliados. Após a 

inclusão da quantidade e da denominação dos itens a analisar, ele gera uma série de 

perguntas referentes à comparação paritária entre os itens. A resposta a essas 

perguntas permite ao programa montar a PCM utilizando a escala da Tabela 2.1 e 

calcular o peso relativo de cada critério através do Método de Autovetor. 
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APÍTULO 3 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO 
ATUAL 

 

Este capítulo trata do levantamento dos problemas 

existentes em laboratórios utilizados como salas de aula 

de desenho. Foi elaborado considerando-se os seguintes 

tópicos : 

• Pesquisa para verificação do estado atual da 

situação das salas sob o ponto de vista do 

professor-usuário. 

• Análise do arranjo do espaço físico de salas 

existentes. 

• Dados relativos às salas com layouts considerados 

padrões  

• Avaliação da satisfação do aluno-usuário em 

relação ao seu posto de trabalho. 

• Análise da atividade aula. 

 

 

 

 

 

C 
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3.1    PESQUISA COM PROFESSORES QUE DESENVOLVEM 

ATIVIDADES NOS LABORATÓRIOS. 

 
A pesquisa junto aos professores que desenvolvem atividades nos laboratórios 

abordou questões de ordem física e material e questões mais subjetivas, relacionadas 

a problemas e/ou dificuldades em relação a esses laboratórios e ao desenvolvimento 

de atividades nos mesmos. Torna-se oportuno ressaltar que os problemas apontados 

pelos docentes servirão de critérios importantes para avaliação de futuros projetos. 

 

A partir de uma sondagem inicial, definiu-se como universo de pesquisa as 

universidades públicas. Em e-mails enviados a professores de 15 universidades, 

foram colocadas as questões apresentadas no Quadro 3.1. 

 
 

1- Layout do laboratório contendo: 
 Esboço em planta, com posição e distribuição de mobiliário e equipamentos, 

localização do espaço de trabalho do professor, janelas, porta, etc. 
2- Qual a área total do laboratório em m2 ? 
3- Qual a área aproximada por equipamento? 
4- Quais os equipamentos que o laboratório possui e, em que quantidade? 

(computadores, impressoras, scanner, plotters, datashow, e/ou outros) 
5- Tipo e quantidade do mobiliário (mesas, cadeiras, armários, etc.) 
6- Que disciplinas utilizam o laboratório como sala de aula? 
7- Este laboratório é utilizado especificamente como sala de aula de 

disciplinas relacionadas ao projeto e ao desenho? 
8- Quais as atividades desenvolvidas por estas disciplinas neste laboratório? 
9- Qual a média de alunos por turma? 
10- Quantos laboratórios de computação sua instituição possui? 
11- Quais problemas, em relação ao espaço físico, o laboratório apresenta 

para o professor, enquanto sala de aula? 
12- Quais as dificuldades apresentadas por estes laboratórios em relação às 

atividades nele desenvolvidas? 
 

Quadro 3.1  Questionário enviado aos professores 
 

Oito professores de sete universidades públicas responderam à pesquisa. Em 

resposta às perguntas 11 (problemas em relação ao espaço físico) e 12 (dificuldades 

em relação às atividades desenvolvidas) do Quadro 3.1, apontaram 14 itens que 

geram problemas no laboratório usado como sala de aula. A freqüência de cada item 

é apresentada no gráfico da Figura 3.1. 
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Figura 3.1  Freqüência de respostas para cada item levantado. 

 

Os professores indicaram que os laboratórios são usados para aulas 

teóricas/práticas, e por alunos para atividade extra-classe. Mas o principal problema 

em relação ao uso é que a grande maioria disputa o laboratório com outras 

disciplinas e o compartilhamento do laboratório, em função do número reduzido 

destes, destinados à sala de aula, muitas vezes impossibilita um arranjo mais 

adequado às atividades específicas das aulas de desenho e projeto. 

 

De forma sintetizada os problemas de ordem física e das atividades 

desenvolvidas se referem às questões de instalação, manutenção e uso, com destaque 

para:  

• equipamentos defasados ou em número insuficientes,  

• circulação,  

• atendimento ao aluno ,  

• iluminação  e  

• falta de pessoal técnico .  

por apresentarem maior incidência de respostas.  
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Os problemas de defasagem e falta de material e equipamentos, assim com a falta 

de pessoal técnico se relacionam a problemas políticos, administrativos e financeiros, 

que não competem ao projetista e, portanto, problemas que não fazem parte do 

escopo deste trabalho. 

 

Os outros problemas apontados, são resultantes do layout, como a questão de 

circulação, por exemplo, se relacionam e estão diretamente ligadas ao projeto.  

 

Os dados relacionados às questões de conforto, e de projeto permitem formar um 

elenco de pontos importantes para se considerar como critérios para um projeto de 

sala de aula. 

 

Outro aspecto importante a considerar para um futuro projeto é a relação entre o 

tamanho dos laboratórios, a quantidade de computadores e o número de alunos por 

turma, nas instituições que responderam a pesquisa. Esta relação é apresentada na 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Dados dos laboratórios 

Universidade 
Área dos 

laboratórios 
Número de 

Computadores 
Alunos / 

turma 
Área / 

computador 
Área / n. 

alunos por 
turma 

n. aluno 
/computador 

1 48 m2 20  25/30 2,4 m2 1,9 /1,6 m2 2/3 

2a 45,3 m2 21 20 2,1 m2 2,7 m2 1 

2b 52,7 m2 19 20 2,8 m2 2,6 m2 1 

3 70,9 m2 16 15 4,4 m2 4,7 m2 1 

4 60 m2 30 20 2 m2 3 m2 1 

5 43,4 m2 16 16 2,7 m2 2,7 m2 1 

6a 81,6 m2 11 30 7,4 m2 2,7 m2 3 

6b 76,5 m2 12 25 6,4 m2 3,1 m2 2 

7 177,6 m2 25 45 7,1 m2 3,9 m2 2 

 

É possível perceber que há uma grande variação nas áreas dos laboratórios, 

acontecendo o mesmo em relação aos outros dois itens relativos à área. No entanto, 

considerando a média de 2,99m2 para a relação área/número de alunos por turma, a 

variação é relativamente pequena. Pela Tabela 3.1 pode-se constatar que pouco mais 

da metade das universidades pesquisadas trabalham com um aluno por computador e 

o restante, com dois ou três alunos. 
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A relação área/número de computador, por si só não determina o espaço do 

posto de trabalho, pois este espaço depende também do tamanho e da disposição do 

mobiliário, assim como do número de alunos que ocuparão cada posto e da área 

reservada ao espaço de trabalho do professor.   

 

Com base no levantamento inicial podemos esboçar um modelo para a dinâmica 

dentro da sala de aula como o esquema mostrado na Figura 3.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Modelo de dinâmica do layout da sala de aula de desenho 

 

No modelo o espaço da sala de aula é dividido em área destinada ao aluno e a 

área do professor. A área destinada ao aluno apresenta os problemas internos 

relacionados ao PTA e a área do professor com problemas relacionados ao PTP.  

Esses problemas específicos de cada espaço individual são de ordem ergonômica 

relacionados à mobília.  

 

A dinâmica da aula ocorre por meio da interação entre o professor e o aluno, que 

se dá com a relação visualização e a circulação do professor em relação ao aluno e 

visualização do aluno em relação ao espaço do professor. Tanto as visualizações  

como a circulação são fortemente relacionadas ao layout da sala que será analisado 

mais a fundo. 
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3.2    LEVANTAMENTO DOS LAYOUTS 

 
A análise dos layouts dos laboratórios, enviados pelos professores (Anexo A), 

apresenta uma característica comum: a distribuição dos postos de trabalhos. Isto 

confirma a resposta dos professores sobre os problemas de circulação, desconforto e 

cansaço que estas salas apresentam para o atendimento ao aluno.  

 

Nas salas de aula tradicional as pranchetas são colocadas enfileiradas, voltadas 

para o espaço de trabalho do professor, separadas umas das outras por corredores que 

permitem tanto a circulação como o atendimento em cada posto de trabalho do aluno. 

 

Figura 3.3  Exemplos de arranjos físicos de laboratórios, com as mesas 

paralelas ao espaço de trabalho do professor. 

 

Nos laboratórios, a maioria apresenta um arranjo como os das salas de aula 

tradicional (Figura 3.3), com as mesas enfileiradas uma atrás da outra, possuindo as 

mesas alocadas em fileiras, com 2, 3 ou mais postos de trabalhos, separadas por um 

corredor central, encostadas nas paredes laterais. Esse arranjo é adotado para a 

(a) (b) 

(c) (d) 
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simplificação da instalação de rede elétrica, necessária nas salas informatizadas. 

Embora ele dificulte a circulação entre os postos e muitas vezes impossibilite o 

acesso do professor às mesas encostadas na parede, principalmente nas que estão 

colocadas em seqüências de 3 ou mais, acaba sendo adotado na maioria dos 

laboratórios por falta de recursos para implantação de rede elétrica adequada.  

 

Outra configuração de arranjo físico é a em que as mesas estão distribuídas em 

sentido ortogonal ao espaço de trabalho do professor (Figura 3.4). Neste caso, 

normalmente não apresentam problemas de circulação, mas apresentam sérios 

problemas de visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor, pois muitos 

alunos acabam posicionados de costas para ele. 

 

Figura 3.4  Exemplo de arranjo físico de laboratório, com as mesas posicionadas 

ortogonalmente em relação ao espaço de trabalho do professor. 

 

Os professores das universidades 4, 5, 6b e 7, indicaram problemas de circulação 

e os das 1, 4, 5 e 6a de falta de espaço para trabalhar nos PTAs. Esses dados 

permitem concluir que o fator primordial desses itens não é o tamanho da sala, nem o 

número de alunos por posto de trabalho (Tabela 3.1), mas sim o tipo de arranjo físico 

(Anexo A), do mobiliário utilizado e da metodologia adotada pelo professor. 

 

A análise das plantas enviadas pelos professores, relativas as salas de aulas 

existentes, demonstrou que existem basicamente dois tipos de arranjo do mobiliário, 
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mostrados nas Figuras 3.3 e 3.4. Considerando-se o layout e a metodologia didática 

utilizada pelos professores, escolheu-se duas salas com características físicas 

representativas de cada tipo, para estudos, apresentadas a seguir no capítulo 4.   
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APÍTULO 4 

 

 

 

 

ESTUDOS DAS SALAS COM LAYOUTS 
PADRÕES 

 

 

Este capítulo apresenta o estudo de duas salas com 

layouts característicos, das quais se avaliou o espaço 

físico, o posto de trabalho do aluno (PTA) e a atividade do 

professor. 

C 
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4.1    MÉTODOS DE ANÁLISE UTILIZADOS 

 

Os dados apresentados na Tabela 4.1 correspondem aos das salas utilizadas para 

aulas de Desenho, da UNESP – Campus de Bauru (Sala A) e da Escola Politécnica 

da USP (Sala B). Estas salas possuem layouts com características representativas dos 

dois tipos de arranjo físico apresentados no capítulo 3 nas Figuras 3.3 e 3.4. 

 

Tabela 4.1  Dados das salas A e B 

Sala Área dos 
laboratórios 

Número de 
Computadores 

Alunos / 
turma 

Área / 
computador 

Área / n. alunos 
por turma 

n. aluno 
/computador 

A 81,60 m2 11 30 7,41m2 2,72 m2 3 
B 177,58 m2 25 45 7,10m2 3,94 m2 2 
 

Os procedimentos e métodos utilizados na análise dos layouts foram: 

• Registro das atividades 

• Avaliação do espaço físico e do mobiliário 

• Método de Integral Nebulosa para avaliar o grau de satisfação do aluno 

• Análise da atividade aula 

 

Registro das atividades foi a técnica utilizada para o recolhimento de dados. 

Baseia-se na observação assistida e no registro em vídeo ao longo de um período.  

 

A utilização da ficha de registro, elaborada a partir da observação direta, permitiu 

o recolhimento de dados de forma sintética e objetiva. Esta ficha contém itens 

relevantes para a avaliação detalhada de questões relativas a cada um dos elementos 

que compreendem a atividade aula, mas com um enfoque maior em relação à atitude 

do professor.  Como proposto na seção 2.2.1. 

 

Avaliação do espaço físico e do mobiliário existente na sala é realizada 

elaborando-se desenho da sala e dos postos de trabalho do aluno e do professor. São 

plantas em escala, contendo o arranjo físico dos postos de trabalho, com o mobiliário 

existente na sala, a disposição e espaço ocupado pelos equipamentos. Esta planta foi 

utilizada para traçar gráficos de movimentação do professor.  
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A avaliação do grau de satisfação dos alunos usuários das salas A e B em relação 

aos seus postos de trabalho é feita utilizando-se o procedimento simplificado do 

Método de Integral Nebulosa apresentado na seção 2.3. 

 

Para a avaliação dos postos de trabalho do aluno foram executadas 2 etapas. 

Cada uma com um questionário para: 

1- Levantamento do grau de satisfação de cada atributo considerado em relação ao 

espaço atual.  

2- Determinação dos pesos das combinações dos atributos. 

 
Os 7 itens considerados na avaliação do grau de satisfação são listados dentro do 

questionário utilizado (ver Quadro 4.1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4.1 – Questionário inicial para determinação do grau de satisfação para cada 

atributo. 
 

A análise da atividade aula foi realizada junto a professores das salas. Os 

professores foram entrevistados e as entrevistas revelaram que as aulas são definidas 

de acordo com o conteúdo abordado e apresentam duas situações distintas: uma com 

uso do computador e outra com uso de instrumentos tradicionais e/ou esboço à mão 

Nome _______________________________________      n. ________ 
 

Responda os itens abaixo, atribuindo valores entre 0 e 1 (0.0, 0.1, ..., 05, ..., 0.9, 1.0), 
considerando 0 o menor e 1.0 o maior, de acordo com o grau de satisfação. 

 
        Computador     _____     _____     _____ 

 
 1. tamanho da mesa  (         )   (         )   (         ) 
 2. espaço disponível p/ trabalhar                                  (         )   (         )   (         ) 
 3. espaço disponível p/ material de apoio ao trabalho  (         )   (         )   (         ) 
 4. disposição do equipamento sobre as mesas              (         )   (         )   (         ) 
 5. posição das mesas em relação umas às outras          (         )   (         )   (         ) 
 6. circulação                                                                  (         )   (         )   (         ) 
7. visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor  (         )   (         )   (         ) 

 
Considerar 0.0 para totalmente insatisfeito e 1.0 para totalmente satisfeito, atribuindo 
valores intermediários para os vários níveis de satisfação (por exemplo, 0.5 para mais ou 
menos satisfeito). 
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livre. Procedeu-se, então, à observação e filmagem das aulas, nas  duas situações: 

aula desenvolvida com e sem computador. 

 

 

4.2    ANÁLISE DA SALA A 

          
4.2.1    Dados do espaço físico da sala A  

 
A sala A apresenta um espaço de área útil de 81,60m2 (sendo as dimensões 

totais de 10.10m x 8.40m) com disposição de mesas no sentido ortogonal ao espaço 

de trabalho do professor. Possui 23 postos de trabalho de aluno, sendo 11 com 

computadores, distribuídos em 5 fileiras com 3 corredores de 1.55m, 1.80m e 1.05m 

(Figura 4.1). E quadros brancos pequenos (1.50m x 1.00m) localizados nos dois 

extremos da sala.  

Figura 4.1  Planta da sala A com cotas e numeração dos PTA. 

 

Os PTA (Figura 4.2) possuem mesas de 1.50m x 0.80m x 0.70m, computadores 

com CPU horizontal e monitor de 14” colocado sobre a CPU, com ocupação de 3 

alunos por PTA. Os assentos são cadeiras de plástico e bancos pequenos (Figura 4.3). 

Esse espaço é utilizado por uma média de 30 a 34 alunos. 

01 

02 
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Figura 4.2  Postos de Trabalho do Aluno (PTA) – sala A. 

 

A sala possui janelas do tipo vitrô basculante nas duas paredes laterais, e não têm 

cortinas, mas as janelas são pintadas com cor escura que impedem a entrada de 

iluminação natural, quando estão fechadas. E a iluminação artificial não provoca 

reflexos nem nos monitores nem no quadro branco. 

 

    

Figura 4.3 Laboratório de informática usado como sala de aula – sala A. 

 Quanto ao conforto térmico, a sala A não possui sistema de ar-condicionado e os 

estudos realizados por Faria; Kaneko (2001), demonstraram a ocorrência de 

desconforto térmico durante todo o período de aulas. 

 

4.2.2    Avaliação da satisfação dos alunos usuários da sala A  

 
A pesquisa foi efetuada com alunos do 2o ano de Desenho Industrial da 

Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação - UNESP, da disciplina Geometria 

Espaço utilizado 
por alunos para 
desenvolvimento 
das atividades 
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Descritiva II. A turma é composta de 28 alunos e o questionário (Quadro 4.1) foi 

respondido por 11. Cada aluno avaliou 3 posições de trabalho, sendo que a posição 

da mesa 03 não foi avaliada por não ter sido usada no semestre: o computador é um 

386, que trava quando se utiliza o AutoCAD.  

 ESTUDO SALA A 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Posto 01 0,69 0,49 0,49 0,63 0,7 0,79 0,43

Posto 02 0,7 0,47 0,4 0,5 0,77 0,94 0,5

Posto 04 0,7 0,4 0,3 0,6 0,6 0,95 0,2

Posto 05 0,95 0,7 0,65 0,8 0,8 0,75 0,3

Posto 06 0,8 0,5 0,5 0,7 0,8 1 0,8

Posto 07 0,9 0,62 0,62 0,76 0,8 0,84 0,9

Posto 08 0,83 0,53 0,67 0,67 0,8 0,8 0,93

Posto 09 0,8 0,2 0,35 0,5 0,9 0,8 0,55

Posto 10 0,78 0,55 0,65 0,5 0,68 0,93 0,68

Posto 11 0,7 0,53 0,6 0,67 0,8 0,8 0,7

x1 x2 x3 x4    x5      x6 x7

 

Figura 4.4  Estudo Sala A - Valor médio da função desempenho h(xi). 

 

A numeração da posição das mesas na sala A, para a pesquisa é a indicada na 

Figura 4.1. 

 

x1  tamanho das mesas x2  espaço para trabalhar     x3  espaço para material de apoio 
x4  disposição do equipamento sobre as mesas  x5  posição relativa entre mesas 
x6  circulação  x7  visibilidade ao espaço de trabalho do professor 
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Vale ressaltar que a satisfação do aluno-usuário é um conceito subjetivo que 

pode ser melhor modelado através da Teoria dos Sistemas Nebulosos. Por exemplo, 

o aluno-usuário pode estar “mais ou menos” satisfeito com seu posto de trabalho, 

considerando um dos itens “satisfatório”, e “insatisfatório” um outro. Ou estar 

“totalmente satisfeito” com um, mas “pouco satisfeito” com outro. Tudo é uma 

questão de grau de verdade que está situada entre sim e não.  

 

Considerando a subjetividade do conceito a ser avaliado utilizou-se Integral 

Nebulosa que usa peso não aditivo para a avaliação da satisfação do aluno. 

 
Tabela 4.2 Combinação dos pesos e os respectivos valores fornecidos pelo aluno 01. 

g(x6) g(x5,x6) g(x1,x5,x6) G(x1,x4,x5,x6) g(x1,x2,x4,x5,x6) g(x1,x2,x3,x4,x5,x6) g(x1,x2,x3,x4,x5,
x6,x7) 

Posto 
01 

0.20 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 1.00 
g(x6) g(x5,x6) g(x1,x5,x6) g(x1,x4,x5,x6) g(x1,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2,x3,x4,x5,

x6,x7) 
Posto 

02 
0.20 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 1.00 
g(x6) g(x1,x6) g(x1,x4, x6) g(x1,x4,x5,x6) g(x1,x2,x4,x5,x6) g(x1,x2,x3,x4,x5,x6) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

04 
0.20 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 1.00 
g(x1) g(x1,x4) h(x1,x4,x5) g(x1,x4,x5,x6) g(x1,x2,x4,x5,x6) g(x1,x2,x3,x4,x5,x6) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

05 
0.20 0.40 0.40 0.60 0.60 0.70 1.00 
g(x6) g(x1,x6) g(x1,x5,x6) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

06 
0.20 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.00 
g(x1) g(x1,x7) g(x1,x6,x7) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

07 
0.20 0.30 0.50 0.50 0.60 0.70 1.00 
g(x7) g(x1,x7) g(x1,x5,x7) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x3,x5,x6,x7) g(x1,x3,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

08 
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 1.00 
g(x5) g(x1,x5) g(x1,x5,x6) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x4,x5,x6,x7) g(x1,x3,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

09 
0.10 0.40 0.50 0.50 0.60 0.70 1.00 
g(x6) G(x1,x6) g(x1,x5,x6) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x3,x5,x6,x7) g(x1,x2,x3,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

10 
0.20 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.00 
g(x5) g(x5,x6) g(x1,x5,x6) g(x1,x5,x6,x7) g(x1,x4,x5,x6,x7) g(x1,x3,x4,x5,x6,x7) g(x1,x2, 

x3,x4,x5,x6,x7) 
Posto 

11 
0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.70 1.00 

 
 

A Figura 4.4 mostra o valor médio da função desempenho h(xi). Verifica-se que 

o atributo melhor avaliado entre todos é a circulação e o pior é a visibilidade em 

relação ao espaço de trabalho do professor, devido ao layout característico da sala. 
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Usando os dados da tabela da Figura 4.4, para cada PTA, foi feita a ordenação 

dos atributos conforme a ordem decrescente dos valores de h(xi), definindo assim 

uma seqüência monotônica-decrescente por posto. Estas seqüências determinam a 

combinação dos pesos que precisam ser obtidos. A Tabela 4.2 mostra as 

combinações dos atributos cujos pesos, ou seja, função g(A), precisam ser 

determinados. 

 

Nota-se que apesar de um número aparentemente grande de combinações, muitas 

delas são repetidas e, no caso estudado temos 24 combinações possíveis e, portanto, 

temos 24 pesos correspondentes que precisam ser determinados. Com base nestas 

combinações, elaborou-se um questionário (Apêndice A) e os pesos foram 

determinados através da entrevista com 04 alunos usuários. Os valores numéricos da 

Tabela 4.2 mostram os pesos fornecidos pelo aluno 01. 

 

4.2.3    Resultados e discussões da avaliação da satisfação do aluno-usuário da 

sala A 

 
Os resultados finais da avaliação dos postos de trabalho são mostrados na Figura 

4.5, discriminados em função das respostas dos alunos usuários entrevistados na 

segunda etapa da pesquisa.  Devido à própria essência subjetiva das informações 

tratadas, os resultados da avaliação são valores relativos, sobre o desempenho dos 

postos analisados e o comportamento dos usuários. Apesar das pequenas variações 

em valores absolutos, pode-se notar tendências que refletem fatos interessantes.  

 

A Figura 4.5 mostra que os postos 06, 07 e 08 são melhores avaliados. Isso está 

de acordo com o posicionamento privilegiado destes postos, na região central da sala, 

próximos ao professor. Por outro lado, os postos 02, 04 e 09 são os piores. Conforme 

a Figura 4.1, postos 02 e 04 estão de costas para o professor e num ângulo péssimo e 

o problema do posto 09 é a presença do scanner, que reduziu consideravelmente a 

área do trabalho. A diferença entre a melhor nota média de desempenho (posto 07) e 

a pior nota média (posto 02) é em torno de 0.15. 
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Com relação ao comportamento dos alunos-usuários, observa-se na Figura 4.5 

que o aluno 01 é o mais pessimista ou severo na avaliação, ao passo que o aluno 04 é 

o mais otimista e tolerante. A diferença entre valores médios atribuídos pelos dois 

usuários, devido ao comportamento subjetivo é de em torno de 0.1. 

 

ES TU D O  D A SALA A

0

0,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

A luno 01 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,62 0,67 0,5 0,6 0,6

A luno 02 0,6 0,5 0,6 0,65 0,7 0,7 0,67 0,55 0,65 0,67

A luno 03 0,63 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,67 0,6 0,65 0,67

A luno 04 0,63 0,6 0,6 0,75 0,8 0,8 0,8 0,6 0,68 0,7

P osto  
01

P osto  
02

P osto  
04

P osto  
05

P osto  
06

P osto  
07

P osto  
08

P osto  
09

P osto
10

P osto
11

 

Figura 4.5 Estudo da sala A - Resultados da avaliação dos postos de trabalho. 

 

 

4.2.4    Análise da atividade do professor – sala A 

 

Para a análise da aula na sala A foram entrevistados professores que utilizam o 

laboratório para as aulas de desenho. Esses professores descreveram as aulas 

ministradas no laboratório como essencialmente práticas, com características 

construtivistas.  

 

Toda a parte teórica da disciplina é desenvolvida em uma sala de prancheta 

tradicional contígua ao laboratório e na aula com computador o professor utiliza o 
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quadro, que é pequeno, apenas para rápidas explicações sendo que nenhum deles 

utiliza transparência para apresentar o conteúdo, que é passado na sala de prancheta, 

na lousa, antes de irem para o laboratório.  

 

No laboratório, os alunos desenvolvem atividades de estudos e esboços à mão 

livre e depois executam os desenhos no computador. Durante esta atividade o 

professor orienta e soluciona as eventuais dúvidas dos alunos em seus PTA.  

 

A movimentação dos professores está relacionada ao tipo de atividade 

desenvolvida, e na sala A, restringir-se-á a análise da movimentação apenas nas aulas 

com o uso dos computadores, pois o laboratório é utilizado apenas para as aulas nas 

quais as atividades desenvolvidas requerem a utilização do computador.  

 

Figura 4.6 Movimentação do professor na sala A 

 

Como mostra a Figura 4.6, a movimentação do professor na sala A, durante a 

aula, não se limita aos espaços considerados espaço de trabalho do professor (ETP) – 

mesa e espaço do quadro – mas a toda a sala, indo aos PTAs, para atendimento e 

orientação aos alunos durante o desenvolvimento da atividade, pois não dispõe de um 

computador instrucional.  

 

 

 

 

Mesa do professor 
 
Espaço do quadro  
 
Movimentação 
durante a explanação 
 
Movimentação para 
atendimento ao aluno 
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4.3  ANÁLISE DA SALA B 

  

4.3.1    Dados do espaço físico da sala B 

 
A sala B, tem uma área de 177,84m2 (11,70m x 15,20m), apresenta o layout da 

sala de aula tradicional, com 25 postos de trabalho com computadores e 30 mesas 

distribuídas em 6 fileiras, com 3 mesas de um lado e 2 de outro, separadas por um 

corredor de 1,70m. O espaçamento entre elas é irregular variando de 0,78m a 1,52m 

(Figura 4.7).  

 

Este espaço é utilizado por uma média de 45 alunos por turma, o que implica no 

trabalho com grupos de dois alunos por computador. 

             

Figura 4.7 Planta da sala B com cotas e numeração dos PTA.   

 

Retro-
projetor 

01 

02 04 

09 

14 

07 

08 

13 
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As mesas utilizadas nos postos de trabalho do aluno da sala B têm 2,00m x 

0,90m x 0,77m, na qual os espaços ocupados pelo teclado, monitor de 14”, CPU em 

torre e mouse são de aproximadamente 0,42m2 (0,70m x 0,60m) (Figura 4.8). 

 

A sala possui dois tipos de cadeiras, com mecanismo de ajuste diferente, com o 

assento possibilitando variação de altura de 0,48m a 0,55m para uma e 0,40m a 

0,49m para a outra.  

 

A área do laboratório pelo número de alunos permitiria postos de trabalho com 

uma área de 3,94m2 por aluno, mas considerando como posto de trabalho a mesa que 

abriga o computador e o espaço ocupado pela cadeira do aluno, teremos uma área 

efetiva de 3,10m2 por posto de trabalho e 1,55m2 por aluno.  

 

 

Figura 4.8 Posto de trabalho do aluno sala B 

 

A sala possui um tablado para o professor, com 4 módulos de 1,72m x 1,72m x 

0,25m, ocupando um espaço com 6,88m de comprimento, embora maior que o 

quadro, que possui 6,10m, fica deslocado em relação a ele (Figura 4.9).  

 

A borda inferior do quadro está posicionada a 1,05m do chão. A tela, quando 

usada, fica sobre o quadro.  
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Figura 4.9 Posicionamento do tablado em relação ao quadro.  

Os equipamentos utilizados pelos alunos nos PTA são monitores de 14” e CPU 

em torre.  

 

Existe na sala, no corredor central, uma mesa suporte para retro-projetor com as 

seguintes dimensões: 0,80m x 0,50m x 1,00m.  A altura do retro-projetor é de 0,65m 

(Figura 4.10-a). 

 

No espaço de trabalho do professor, a mesa que abriga o computador instrucional 

é do tipo “mesa de digitador”, com uma base rebaixada para o teclado e mede 1,40m 

x 0,76m x 0,71m (e 0,675m para o teclado). A cadeira com o assento a 0,40cm do 

chão (Figura 4.10-a). A distância entre o tablado e a mesa do computador é de 1,40m 

(Figura 4.10-b). 

 

   
     (a)     (b) 

Figura 4.10 Posto de trabalho do professor com o computador. 

Quadro – 
afastado 2,60m 
da parede lateral 

Tablado – afastado 
0,70m da parede 
lateral 
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Para o estudo luminotécnico da sala utilizada para as aulas de desenho, o trabalho 

de Avaliação Pós Ocupação do prédio da Escola Politécnica da USP, realizado por 

Ornstein (1992), utilizando o método dos fluxos, apresentou após medidas “in locu” e 

cálculos um nível de iluminamento de 214 lux. Embora o estudo seja de 1988, não 

houve mudança significativa no padrão de iluminação desta sala, o que permite 

considerar a avaliação realizada ainda válida para este trabalho.  

 

Em relação à iluminação natural, a sala possui janelas com vidros transparentes 

em toda a extensão da parede lateral (Figura 4.10) e não possui cortinas, o que 

provoca reflexos no quadro branco.  

 

Durante a observação presencial e a filmagem das aulas, foi possível perceber que 

em relação ao conforto térmico, mesmo a sala sendo grande e com pé direito alto, no 

verão é quente. Possui ar-condicionado, que quando ligado produz muito ruído.  

 

Em relação à acústica, a observação também foi realizada através da participação 

presencial em aulas e da gravação em vídeo. O que se pode constatar é que da 

metade da sala para trás (a partir da quarta fileira de mesas) não se tem audição 

perfeita do professor quando ele está no ETP.  

 

 

4.3.2    Avaliação da satisfação dos alunos usuários da sala B  

 
Para o estudo da satisfação do aluno-usuário da sala B, foram analisados 8 postos 

de trabalho do laboratório com o layout da planta da Figura 4.7 e em seguida 

entrevistados 5 alunos para a obtenção do peso de cada atributo. Os valores da 

função desempenho h(x), foram determinados através da média das respostas dos 

alunos. 

 

Usando os dados da Figura 4.11, para cada PTA, foi feita a ordenação dos 

atributos com base na ordem decrescente dos valores de h(xi), definindo assim uma 

seqüência monotônica-decrescente por posto. 
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Estas seqüências determinam a combinação dos pesos que necessitam ser obtidos 

e as combinações dos atributos cujos pesos, função g(A), precisam ser determinados.  

Neste caso, temos 30 combinações possíveis, ou seja, 30 pesos correspondentes que 

precisam ser determinados. Com base nestas combinações foi elaborado um 

questionário (Apêndice B), e os pesos foram determinados através da entrevista com 

05 alunos usuários. 

ESTUDO DA SALA B

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Posto 01 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,4

Posto 02 0,85 0,7 0,7 0,75 0,8 0,7 0,75

Posto 04 1 1 0,7 0,9 1 0,85 0,8

Posto 07 0,8 0,5 0,6 0,8 1 0,6 0,6

Posto 08 0,6 0,5 0,33 0,56 0,8 0,9 0,6

Posto 09 1 1 1 0,9 1 1 0,8

Posto 13 0,8 0,55 0,55 0,65 0,6 0,6 0,6

Posto 14 0,65 0,3 0,25 0,3 0,55 0,45 0,3

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

 
 

Figura 4.11 Estudo da sala B - Valor médio da função desempenho h(xi) 

 

 

x1  tamanho das mesas x2  espaço para trabalhar x3  espaço para material de apoio 
x4  disposição do equipamento sobre as mesas  x5  posição relativa entre mesas 

x6  circulação  x7  visibilidade ao espaço de trabalho do professor 
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4.3.3     Resultados e Discussões da avaliação da satisfação do aluno usuário da 

sala B 

 
Os resultados finais da avaliação dos postos de trabalho são mostrados na Figura 

4.12, estes resultados foram obtidos em função das respostas dos alunos usuários 

entrevistados na segunda etapa da pesquisa. 

 

O gráfico da Figura 4.12 nos mostra que os postos 04 e 09 são os melhores 

avaliados, e que os postos 08, 13 e 14 são os piores. Pela numeração dos postos de 

trabalho da Figura 4.7, podemos constatar que os postos 04 e 09, têm uma posição 

privilegiada tanto em relação à visibilidade do espaço de trabalho do professor 

quanto em relação à circulação. O posto 14, embora imediatamente atrás dos dois 

tem a visão do espaço de trabalho do professor obstruída pela mesa do retro-projetor 

que é alta e está colocada exatamente no ângulo de visão do aluno. Os postos 08 e 13 

apresentam o mesmo problema do posto 14. 

ESTUDO DA SALA B

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

ALUNO 1 0,7 0,7 0,8 0,6 0,56 0,9 0,6 0,45

ALUNO 2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,9 0,6 0,45

ALUNO 3 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,35

ALUNO 4 0,8 0,75 0,825 0,775 0,6 0,83 0,65 0,6

ALUNO 5 0,9 0,85 1 1 0,9 1 0,8 0,65

MÉDIA 0,7 0,73 0,8 0,625 0,6 0,9 0,6 0,485

Posto 
01

Posto 
02

Posto 
04

Posto 
07

Posto 
08

Posto  
09

Posto 
13

Posto 
14

 

Figura 4.12 Estudo sala B - Resultados da avaliação dos postos de trabalho 
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A diferença entre a melhor nota média de desempenho (posto 09) e a pior nota 

média (posto 14) é em torno de 0,41, bem maior que a do estudo de caso 01 (em 

torno de 0,15). 

 

Em relação ao comportamento dos alunos-usuários, podemos observar que o 

aluno 03 é o mais severo ou mais pessimista e o aluno 05, o mais otimista. A 

diferença, que podemos atribuir à característica subjetiva da avaliação, entre os 

valores médios atribuídos pelos 2 alunos usuários é de em torno de 0,25, também 

maior que a do estudo de caso 01 (em torno de 0,1). 

 

 

4.3.4    Análise da atividade do professor – sala B 

 

Para a análise da atividade aula, da sala B, o roteiro seguido para a coleta de 

dados foi: entrevista com o professor, na qual foi solicitada a descrição das 

atividades desenvolvidas durante a aula, quais equipamentos ele utiliza e com que 

freqüência; em seguida a aula foi filmada e através da observação presencial foram 

feitas as anotações necessárias nas fichas.  

 

Em relação às aulas ministradas, a observação “in locu” da pesquisadora 

confirmou a descrição dos professores sobre as atividades desenvolvidas.  

 

As aulas são essencialmente práticas, realizadas com base na resolução de 

exercícios que possibilitam abordar o conteúdo teórico da disciplina, através da 

solução de dúvidas que o aluno apresenta após o estudo extraclasse da apostila. A 

participação do aluno no processo da aprendizagem é fundamental. Isso as 

classificam como aulas expositivas de forma explicativa, e o processo didático 

utilizado conduz o aluno a uma atitude ativa quando reunidos em grupos para a 

resolução dos exercícios.  

 
As entrevistas com os professores revelaram, também, que as aulas são definidas 

de acordo com o conteúdo abordado e apresentam duas situações distintas: uma com 
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uso de instrumentos tradicionais e/ou esboço à mão livre e outra com uso do 

computador. 

 

Na aula com uso de instrumentos tradicionais os dois professores entrevistados 

têm o mesmo roteiro para a aula, mas cada um usa recursos diferentes para a 

explanação. O professor 01 utiliza transparências tanto para mostrar os dados dos 

exercícios para a explicação, quanto para explicar o processo de resolução.  

 

O professor 02 utiliza o projetor apenas no início da aula para resolver as dúvidas 

dos exercícios extra-classe e no resto, o quadro branco, onde executa os exercícios à 

mão livre, explicando como usar os instrumentos de precisão na resolução.  

 

A partir da metade da aula os alunos se reúnem em grupos de 6 ou 7, para a 

resolução de exercícios e o procedimento dos dois professores é o mesmo, 

acompanhar a atividade esclarecendo dúvidas no local onde cada grupo se reúne.  

 
        Legenda 

Tablado do quadro – o professor vai ao 
tablado 12 vezes, permanecendo um total de 12 

minutos aproximadamente, durante os primeiros 35 minutos 
de aula.   

  
Espaço do corredor próximo à mesa do retro-

projetor – permanece em média 12 min, 12 vezes nos 
primeiros 35 minutos de aula. 

      
Movimento do tablado ao espaço do retro-projetor, 

repetido 12 vezes durante os primeiros 35 
minutos da aula.  

 
Postos onde os grupos se reuniram no restante 

do tempo da aula – permanência do professor 
em pé ao lado das mesas  durante o tempo restante da 
aula    

 
Deslocamento do professor aos Postos onde 

os grupos se reuniram. 
 

Figura 4.13 Movimentação do professor em aula com instrumento tradicional. 
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Tanto a movimentação quanto a postura dos professores estão relacionadas com 

o tipo de atividade desenvolvida durante a aula. Na aula com instrumentos 

tradicionais, por serem aulas onde o conteúdo é desenvolvido de maneira 

essencialmente explicativa e prática, a movimentação do professor pela sala é 

constante. O resultado dessa movimentação na aula com instrumentos tradicionais, 

observada na gravação em vídeo é apresentado na Figura 4.13. 

 

Na aula com o computador os dois professores fazem uso de um computador 

instrucional, ligado a um projetor, onde apresentam a atividade a ser desenvolvida. 

As explicações e soluções de dúvidas são feitas ou neste computador, quando a 

dúvida é de interesse geral, ou no computador do grupo que apresenta a dificuldade. 

Os alunos trabalham em grupos de dois ou três alunos por máquina.  

 

Quanto à movimentação na aula com o computador, o professor utiliza o tablado 

e o posto de trabalho do computador instrucional. Passa aproximadamente metade do 

tempo neste último e o tempo restante se movimenta do posto ao tablado, durante a 

explanação da atividade, pois o mesmo é muito baixo, impossibilitando a visão tanto 

do professor em relação aos PTA, quanto dos alunos em relação ao professor 

sentado.  

  
Legenda 

Tablado – o professor vai ao tablado 6 vezes, 
permanecendo um total de 11 minutos  
aproximadamente, nos primeiros 40 minutos da aula. 

 
Posto de trabalho do professor com 

computador instrucional – o professor utiliza este 
posto por 07 vezes, permanecendo um total de 30 
minutos aproximadamente 

 
Deslocamento do professor para atender aos   

alunos em seus postos de trabalho – movimenta-se 
entre os postos por aproximadamente 20 minutos 

 
 

Figura 4.14 Movimentação do professor na aula com uso do computador. 
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Após a explanação, a movimentação do professor é entre os PTA, para dar 

atendimento aos alunos e tirar dúvidas. O resultado da observação do vídeo para a 

aula com uso de computador é apresentado na Figura 4.14. Esta movimentação é 

semelhante à realizada por professores da sala A. 

 

Os professores entrevistados relatam situações de desconforto e cansaço durante 

a atividade de atendimento aos alunos em seus PTA, tanto na aula com instrumento 

tradicional quanto na com uso de computador. A Figura 4.15 apresenta uma dessas 

situações confirmando o relato dos professores sobre este problema. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15 Situação de desconforto do professor ao dar atendimento ao aluno. 

 

 

4.4     ANÁLISE COMPARATIVA DAS SALAS A E B 

 

As aulas realizadas na sala A se restringem às em que a utilização do computador 

se faz presente, pois a aula sem uso deste equipamento é realizada em sala de 

prancheta tradicional. 

 

Na sala B tanto as aulas com os instrumentos tradicionais como as com o 

computador são realizadas na mesma sala.  

 

As atividades desenvolvidas nas duas salas são práticas, baseadas na resolução de 

exercícios. Embora essas salas tenham layouts e dimensões diferentes, como a 
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metodologia didática é semelhante, a movimentação dos professores acaba sendo 

bastante parecida. O professor da sala B, mesmo possuindo um computador 

instrucional, se movimenta por toda a sala, como o professor da sala A, para dar 

atendimento ao aluno em seu posto de trabalho.   

  

A diferença principal entre as salas A e B é o arranjo do mobiliário dos PTA. As 

características do layout destas salas apresentam problemas de visibilidade do espaço 

de trabalho do professor na sala A e de circulação entre os PTA na sala B. Estes 

problemas poderiam ser solucionados facilmente, já que as duas salas possuem área 

excedente para o número de alunos que abrigam, sala A com 2,72m2 e sala B com 

3,94m2 por aluno. Se considerarmos, não o número de alunos usuários, mas os PTA 

com computadores, esses números aumentam ainda mais, em média 7,00m2 para as 

duas salas, resultando em muito espaço ocioso. 

 

A sala A possui PTA com computadores em número insuficiente para a 

quantidade de alunos, 11 postos para uma média de 30 alunos, o que obriga o 

trabalho com 3 alunos por PTA. Este fato justifica o problema apontado pelos 

professores em relação à falta de espaço para trabalhar nestes postos, pois as mesas 

da sala A que abrigam os computadores medem 150cm de comprimento, ou seja um 

espaço de 50cm para cada aluno. Considerando os dados antropométricos para a 

largura máxima do corpo humano adulto (distância de ombro a ombro) de 57,9cm, 

apresentados em Panero, Zelnik (1989), isso significa que o PTA com computador da 

sala A não comporta a quantidade de alunos que abriga.  

 

Já os postos de trabalho com computadores da sala B são ocupados por 2 alunos 

cada um e não apresentam problemas de acomodação, pois as mesas desta sala  

medem 200cm de comprimento, possibilitando um espaço de 100cm por aluno, o que 

representa um bom espaço, para acomodar os alunos sentados, e de trabalho, pois a 

recomendação de Panero, Zelnik (1989) é de um espaço mínimo de 81cm para 

trabalho sentado.  
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Se considerarmos o posto de trabalho do professor (PTP) no laboratório, como o 

espaço do quadro e a mesa com computador instrucional, o PTP com computador da 

sala A é inexistente, sendo que este espaço se resume apenas ao quadro e a uma mesa 

do professor. O PTP da sala B apresenta problemas de conforto em relação à mesa e 

cadeira do professor, problemas de circulação, pois está muito próximo do tablado, e 

de visibilidade em relação à classe. Esses problemas da sala B poderiam ser 

minimizados com pequenos arranjos como, por exemplo, o aumento do tablado para 

abranger toda a extensão do quadro branco e possibilitar a colocação do posto de 

trabalho com o computador sobre ele.   

 

A Figura 4.16 apresenta os índices médios de satisfação dos alunos usuários dos 

dois estudos de caso, obtidos com integral nebulosa.  Neste gráfico pode-se destacar 

o resultado dos atributos avaliados como os melhores entre todos, na sala A, a 

circulação (x6) e na sala B, o tamanho das mesas (x1) e posição relativa das mesas 

(x5). E como piores: na sala A, visibilidade em relação ao espaço de trabalho do 

professor (x7) e na sala B espaço para material de apoio (x3) e visibilidade do espaço 

de trabalho do professor (x7). 

 

Figura 4.16 Índice médio de satisfação dos alunos usuários das salas A e B. 
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Na comparação entre os índices médios de satisfação dos alunos da sala A e B, é 

possível perceber que os da sala B são maiores em seis dos sete itens avaliados, com 

exceção da circulação, todos os outros itens tiveram melhor avaliação na sala B, o 

que é perfeitamente justificado, considerando as condições dos PTA apresentadas nas 

Figuras 4.2 e 4.8. 

 

O resultado da avaliação individual de cada PTA das salas A e B, de acordo com 

a numeração dos postos, é apresentado nos gráficos da Figura 4.17. E a comparação 

entre a avaliação dos PTA das salas A e B apresentou como resultado o que segue: 

 

Para a sala A, o gráfico da Figura 4.17 mostra que os postos 6, 7 e 8 são melhores 

avaliados, isto se deve ao posicionamento privilegiado destes postos, na região 

central da sala. Na sala B, os postos 04 e 09 são os melhores avaliados. Pela Figura 

4.17 constata-se que os postos 04 e 09 têm uma posição privilegiada na sala tanto em 

relação à visibilidade quanto em relação à circulação.   

 

Por outro lado, na sala A, os postos 2, 4 e 9 são os piores, postos 2 e 4 têm 

péssima visualização do espaço de trabalho do professor e o problema do posto 9 é a 

presença do scanner. Já na sala B os postos 08, 13 e 14 são os piores. O posto 14, 

embora imediatamente atrás dos postos 04 e 09, tem a visão do espaço de trabalho do 

professor obstruída pela mesa do retro-projetor fato que o coloca entre os piores.  

 

Como é possível notar na Figura 4.17, alguns postos bem localizados 

apresentaram uma avaliação ruim. Isso permite concluir que quando há algum fator 

de interferência no PTA, estes podem pesar mais negativamente na avaliação geral 

do conforto deste posto. Isso é possível perceber no PTA 14 da sala B, onde o 

parâmetro visibilidade do espaço de trabalho do professor pesa de forma negativa na 

avaliação global. 

 

Interessante destacar que no caso da sala A não houve nenhum PTA avaliado 

como ótimo, nem como ruim, o que demonstra maior homogeneidade no nível de 
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“desconforto” da sala A do que no caso da sala B, onde houve maior variação na 

avaliação. 

 

 

Figura 4.17  Comparação entre os PTA das salas A e B. 
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novas funções e atividades. Os resultados da análise realizada demonstram que os 

problemas críticos das salas de aula para desenho com computador são relacionados 

à ergonomia dos postos de trabalho e à visualização e circulação, conforme modelo 

simplificado da dinâmica da sala de aula apresentado na Figura 3.2. 

 

Ao mesmo tempo, mostram que, devido à especificidade da dinâmica de uma 

aula de desenho com computador a simples colocação de equipamentos de 

informática, mantendo o layout centenário das salas de aula, não favorece em nada a 

adoção real de novas estratégias de ensino-aprendizagem, onde se usem as novas 

ferramentas de maneira otimizada, em consonância com as necessidades atuais.  
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APÍTULO 5 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE PROJETO 
 

 

O capítulo apresenta a pesquisa realizada para 

definir os critérios básicos para o projeto da sala de 

aula e a determinação dos pesos destes critérios para o 

projeto.   
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5.1    CRITÉRIOS E PESOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

A necessidade de identificar os critérios mais importantes para novos projetos de 

salas de aula informatizadas adequadas ao ensino de Desenho e a determinação dos 

respectivos pesos a serem utilizados na avaliação do projeto sobre o que os usuários 

– professores e alunos – consideravam importante para o conforto e bom andamento 

da atividade conduziu a pesquisa assim realizada: 

• Para os critérios: 

o Entrevista para levantamento de critérios 

o Seleção dos critérios relevantes. 

• Para a determinação dos pesos: 

o Entrevista direta 

o Aplicação de AHP 

 

5.2    IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

5.2.1 Pesquisa para levantamento dos critérios 

 

A entrevista inicial para levantamento dos critérios essenciais ao projeto foi feita 

fazendo a seguinte pergunta a dez professores e nove alunos, usuários de laboratórios 

informatizados utilizados como salas de aula de Desenho: 

 

O que é importante/imprescindível, para o laboratório de informática - usado 

como sala de aula - ter, de modo a proporcionar conforto aos usuários 

(professores e alunos) e para o bom desenvolvimento do processo didático-

pedagógico? 

 
 

5.2.2    Seleção dos critérios relevantes ao projeto. 

A pesquisa permitiu levantar uma série de itens a serem considerados no projeto. 

Das várias respostas obtidas nas entrevistas com professores e alunos, foram 

selecionados os itens que apresentaram a maior incidência de respostas. Ao mesmo 
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tempo, optou-se por selecionar o mesmo número de respostas significativas para os 

professores e alunos.  

 

A Tabela 5.1 mostra os 12 itens obtidos com as respostas da pesquisa realizada 

com professores e os 12 obtidos com as respostas dos alunos, para a determinação 

dos critérios importantes para a sala de aula, perfazendo um total de 15, obtido com 

as respostas dos dois tipos de usuários. A última coluna desta tabela refere-se aos 

problemas inicialmente levantados, onde o enfoque principal foi quais as 

dificuldades que a sala de aula apresentava. Estes problemas são aqui mostrados para 

que se possa verificar se as deficiências das salas apontadas inicialmente pelos 

professores usuários coincidem com os critérios para o projeto. 

 
Tabela 5.1 Itens a serem considerados para projeto. 

 Pesquisa com Professores – 
para definir critérios.  

Pesquisa com Alunos para 
definir critérios  

Problemas inicialmente 
levantados  

1 Conforto térmico Conforto térmico Conforto térmico 

2 Layout da sala     

3 Iluminação Iluminação Iluminação 

4 Circulação (entre os PTA e na 
sala) 

Circulação (Espaço de circulação 
entre PTA) Circulação 

5 Quadro branco Quadro branco   

6 Espaço para material do aluno Espaço para guardar material do 
aluno na própria mesa   

7 Móveis do PTA Móveis PTA – Cadeiras 
ajustáveis e Mesas com ajustes Mobiliário inadequado 

8 Posto de trabalho do professor   Conforto do professor 

9 Instalações elétricas Instalações elétricas nos postos 
de trabalho   

10 Visibilidade do espaço de 
trabalho do professor Visibilidade do espaço da lousa Visibilidade do espaço de 

trabalho do professor 

11 Visibilidade do espaço de 
projeção 

Visibilidade do espaço de 
projeção  

12 Número de alunos por 
computador 

N. de alunos por PTA (PT 
individual) N. de alunos p/ turma 

13   Espaço no PTA Espaço no PTA 

14   Espaço p/ trabalhar em grupo Espaço p/ trabalhar em 
grupo 

15   Acústica Acústica 
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Apresentam-se destacados em cinza na Tabela 5.1 os 6 itens que apareceram nas 

três pesquisas ao mesmo tempo:  Conforto térmico, Iluminação, Circulação, Móveis 

do PTA, Visibilidade do espaço de trabalho do professor, Número de alunos por 

computador. 

 

Destes itens alguns podem ser considerados desde já como recomendações ou 

requisitos para o projeto por terem seu uso consagrado ou existirem soluções 

satisfatórias. São os seguintes: quadro branco, instalações elétricas, número de alunos 

por computador e espaço no posto de trabalho do aluno para trabalhar sem 

computador. 

 

A substituição da lousa, na qual se usa giz, por quadro branco, em que se utiliza 

pincel hidrográfico, não só se justifica, como se torna necessária por causa do pó 

provocado pelo giz que danifica os equipamentos de informática.   

 

As instalações elétricas necessárias aos equipamentos de informática instalados 

nas atuais salas de aula de desenho se constituem em uma das justificativas para os 

layouts que as salas de aulas com computadores apresentam. O cabeamento  

necessário a estes equipamentos é passado sem planejamento e, na maioria das vezes, 

em conduites externos presos às mesas que abrigam os equipamentos, pois as salas 

não são próprias para o suporte e uso destes equipamentos. Para este tipo de sala, as 

instalações devem ser cuidadosamente planejadas e alocadas, sempre que possível, 

no piso de tal forma que possam proporcionar flexibilidade na distribuição dos 

equipamentos e no arranjo físico da sala.     

 

Em relação ao número de alunos por computador existe hoje, um consenso de 

que a relação ideal entre número de alunos e número de computadores é 2:1. Apesar 

de alguns professores defenderem a idéia de um aluno por computador, a experiência 

tem demonstrando que o uso do computador por 2 alunos é mais produtivo durante 

as aulas, pois quando o aluno se perde durante as explicações do professor, e não 

consegue acompanhar o ritmo e a seqüência da explanação, o problema é 

minimizado quando ele trabalha com um colega. 
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Considerando as atividades mistas de desenho livre, instrumental ou por 

computador, além do espaço para os computadores, os PTA também exigem espaço 

adequado para execução de desenho que não seja por computador. Este item tem sido 

um dos principais gargalos ao se usar os laboratórios de informática já existentes, 

como salas de aula para Desenho e Projeto, pois geralmente levam em conta somente 

o espaço para atividades com o computador. 

 

Os itens restantes serão considerados critérios. São eles:  

• Circulação 

• Visibilidade do ETP 

• Espaço para trabalhar em grupo 

• Conforto térmico 

• Conforto Lumínico 

• Conforto Acústico 

• Espaço para material do aluno 

• Móveis do PTA 

• Móveis do PTP. 

          

Visando a aplicação na avaliação do projeto o passo seguinte é a determinação 

dos pesos que serão feitos através dos dois métodos apresentados na sessão 5.3 a 

seguir. 

 

 

5.3    DETERMINAÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS 

      

5.3.1    Pesos obtidos por método de comparação direta 

 
A obtenção de pesos para os critérios foi realizada com os professores e, os pesos 

determinados através de entrevista direta por meio de um questionário, no qual os 

usuários marcam direta e intuitivamente o valor numa escala de 0 a 10.  
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Visou a comparação com os pesos obtidos através do AHP, para a validação dos 

resultados. A Tabela 5.2 apresenta a média dos pesos atribuídos a cada critério por 6 

professores. Verifica-se que o item de maior peso é a Visibilidade do espaço de 

trabalho do professor (L2), seguida de conforto lumínico (C2) e Circulação (L1).   

 
Tabela 5.2 Pesos diretos 

Critérios Média dos pesos 

L1 – Circulação  9,0 

L2 – Visibilidade do ETP     10,0 

L3 – Espaço p/ trabalhar em grupo 7,7 

C1 – Conforto Térmico 8,2 

C2 – Conforto Lumínico 9,3 

C3 – Conforto Acústico 8,6 

M1 – Espaço p/ material do aluno  5,8 

M2 – Móveis do PTA  8,5 

M3 – Móveis PTP  7,2 
 

 

5.3.2       Determinação dos pesos pelo AHP 

 
Uma vez definidos os principais critérios, para a determinação da ordem de 

importância de cada um dos itens levantados, foi aplicado o método do AHP descrito 

na seção 2.4. 

 

Adotou-se a divisão hierárquica para a comparação par a par, como propõe Saaty 

(1991), para facilitar as comparações devido ao número de critérios a serem 

comparados. 

 

Os itens foram agrupados inicialmente em um nível global onde foram 

considerados os tópicos principais: layout (L), conforto (C) e mobília (M). E então, 

cada um destes critérios foi subdividido conforme a estrutura hierárquica mostrada 

na Figura 5.1, que correspondem aos critérios a serem considerados no projeto.  
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Figura 5.1  Estrutura hierárquica dos critérios do projeto.  

 

Dentro do layout (L), temos os critérios de circulação (L1), visibilidade do 

espaço de trabalho do professor (ETP) (L2) e espaço para trabalho em grupo (L3).  

 

No grupo de conforto (C), temos os critérios de conforto térmico (C1), lumínico 

(C2) e acústico (C3).  

 

Em mobília (M), temos espaço para material do aluno (M1), móveis do PTA 

(M2) e móveis dos postos de trabalho do professor (PTP) (M3). 

 

Com a comparação par a par, efetuada por 6 professores, utilizando-se o Método 

do AHP foi possível determinar o peso relativo de cada critério. 

 

O resultado da comparação realizada entre os critérios do nível sala de aula é 

apresentado na Figura 5.2 e mostra que o critério considerado mais importante pelos 

professores foi o conforto (C) com 44,1% em seguida o layout (L) com 41,4% e o 

mobiliário (M) que apresentou uma avaliação baixa, 14,5%, em relação aos dois 

anteriores.  

Sala de 
Aula Conforto (C) 

Conforto térmico (C1) 

Conforto Lumínico (C2) 

Conforto Acústica (C3) 

Espaço p/ material de aluno (M1) 

Móveis do PTA (M2) 

Móveis do PTP (M3) 

Mobília (M) 

Layout (L) 

Circulação (L1) 

Visibilidade do ETP (L2) 

Espaço para trabalhar em grupo (L3) 
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Figura 5.2 Gráfico da avaliação dos critérios da sala de aula. 

 

No tópico de conforto (C), de acordo com os resultados mostrados no gráfico da 

Figura 5.3, o critério apontado como de maior importância é o conforto térmico (C1)  

com 46,2%. Isto se justifica porque nas salas de aula informatizadas, se desprovido 

de uma solução eficiente, o calor gerado pelos computadores, torna o ambiente 

insalubre. A iluminação (C2) com 29,3% é importante e exige um sistema com 

controles independentes para a iluminação local e global. Por último temos a acústica 

(C3) com 24,6%. 
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Figura 5.3 Gráfico da avaliação das respostas para o nível conforto. 

 

O gráfico da Figura 5.4 mostra a importância relativa dos critérios dentro do 

grupo layout (L). Destacam-se como os mais importantes deste grupo os critérios de 

visibilidade ao espaço de trabalho do professor (L2 = 40,6%) que é essencial para a 

aula presencial na qual o professor apresenta o conteúdo no quadro ou em telas de 

projeção; circulação (L1 = 40%), fundamental para a metodologia de ensino 

empregada, baseada em atividades práticas, que exige a movimentação do professor 

entre os PTA para atender os alunos e esclarecer dúvidas. 

L - layout 
C - conforto 
M - mobiliário 

C1 conforto 
térmico 

C2 iluminação 
C3 acústica 
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Por outro lado, o espaço para trabalho em grupo (L3 = 19,4%) é o de menor 

importância. Isso se dá porque os PTA são geralmente utilizados por 2 alunos e as 

atividades didáticas que envolvem um grupo maior em sala de aula são raras. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

L1 L2 L3
 

Figura 5.4 Gráfico das respostas para o segundo nível de Layout. 

 

Com relação ao tópico mobília (M), o resultado apresentado na Figura 5.5 

destaca como o mais importante o móvel do PTA (M2 = 47,6%). Móveis para o 

posto de trabalho de professores (M3 = 26,4%) e o espaço para material do aluno 

(M1 = 25,9%) são de uso esporádico e tem um impacto relativamente baixo no bom 

andamento das aulas.  
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Figura 5.5 Avaliação da ordem de importância dos parâmetros de mobília. 

 

A Tabela 5.3 apresenta os pesos globais para os 9 critérios. A avaliação global 

obtida com a multiplicação dos pesos dos critérios normalizados relativos a cada 

L1 - circulação  
L2 - visibilidade 

do EP  
L3 - espaço para 

trabalho em 
grupo  

M1 - espaço para 
material do 
aluno  

M2 - móveis dos 
PTA 

M3 - móveis dos 
PTP  
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nível apresenta como critério de maior peso o Conforto térmico (C1), seguido de 

Visibilidade do ETP (L2) e Circulação (L1).  

 

Tabela 5.3   Pesos globais dos critérios 

 PESOS CRITÉRIOS PESOS Pesos 
Globais 

L1 –Circulação 40,0% 16,8% 
L2 -Visibilidade do ETP 40,6% 17,0% LAYOUT 41,9% 
L3 -Espaço p/ trabalhar 
em grupo 19,4% 8,1% 

C1 -Conforto Térmico 47,0% 20,1% 
C2 -Conforto Lumínico 31,8% 13,6% CONFORTO 42,8% 
C3 -Conforto Acústico 21,2% 9,1% 
M1 -Espaço p/ material 
do aluno 25,9% 3,9% 

M2 -Móveis do PTA 47,6% 7,3% 

SALA 
DE 

AULA 

MOBILIÁRIO 15,3% 

M3 -Móveis do PTP 26,5% 4,1% 
 

 

5.4    COMPARAÇÃO ENTRE OS PESOS DIRETOS E AHP 

 

Comparando-se os pesos obtidos com a avaliação AHP e a avaliação direta 

(Figura 5.6), pode-se considerar como os critérios de maior importância a 

visibilidade do ETP (L2) e a circulação (L1), visto que os dois aparecem entre os 3 

critérios com maior peso nos dois casos. 

 

Pelo método AHP detectou-se uma diferença significativa de avaliação entre os 

critérios. A avaliação apontou uma diferença de mais de 25% entre o critério de 

maior (Conforto = 42,7%) e o de menor peso (Mobiliário = 15,4%).  

 

O que se nota é que o mobiliário, embora seja um item importante para o 

conforto dos alunos usuários do laboratório não está entre os de maior peso. Esta 

contradição é devido à influência do julgamento do professor que tende a considerar 

o mobiliário da sala como um item de pouca importância. Conforme mostram as 

matrizes de comparação par a par preenchida pelos professores (Apêndice C). 
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Figura 5.6 Comparação entre os pesos obtidos com a avaliação AHP e avaliação 
direta 

 

A avaliação pelo método direto e pelo método AHP apresentaram seqüências 

similares da ordem de importância dos critérios (Tabela 5.4). Isso significa que os 

pesos gerados pelos dois métodos utilizados são qualitativamente semelhantes. 

Baseando-se nesta seqüência podemos concluir, então, que os critérios de maior 

importância para o projeto são: Conforto térmico (C1), Visibilidade do ETP (L2), 

Circulação (L1) e Conforto Lumínico (C2).  

 

Tabela 5.4 Pesos dos critérios para avaliação de projeto 

 Peso 
direto  

Peso par a 
par 

MÉDIA 
par a par 
e direto 

L1 12,2% 16,8% 14,5% 
L2 13,5% 17,0% 15,3% 
L3 9,7% 8,1% 8,9% 
C1 11,1% 20,1% 15,6% 
C2 12,6% 13,6% 13,1% 
C3 11,7% 9,1% 10,4% 
M1 7,9% 3,9% 5,9% 
M2 11,5% 7,3% 9,4% 
M3 9,7% 4,1% 6,9% 

 

Por outro lado para minimizar os efeitos das diferenças nos valores dos pesos 

obtidos pelos dois métodos adotaremos neste trabalho a média entre os pesos 
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determinados com a comparação par a par e os pesos do método direto para serem 

utilizados como peso final (Tabela 5.4) para a avaliação do projeto.   

 

Os critérios levantados neste capítulo através da entrevista com alunos e 

professores usuários como sendo itens relevantes para o projeto da sala de aula e para 

os quais se determinaram pesos para avaliar sua importância para o projeto, serão 

analisados mais detalhada e individualmente no capítulo 6 para que se possa 

determinar a partir deles os valores limites dos parâmetros envolvidos. 
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APÍTULO 6 

 

 

 
 

PARÂMETROS DE PROJETO 
 

 

Neste capítulo os critérios identificados por 

professores e alunos serão analisados mais detalhadamente 

para que se possa a partir deles determinar os valores 

limites dos parâmetros para projeto. 

 

 

 

 

 

C 
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6.1    CIRCULAÇÃO (L1) 

 
A metodologia didática determina como é o desenvolvimento da atividade e o 

comportamento do professor em termos de movimentação em sala de aula, indicando 

onde o espaço de circulação se faz mais necessário. 

 

Os estudos realizados demonstraram que, enquanto não se utilizarem soluções 

tecnológicas, na maioria das aulas de desenho em que se usam sistemas CAD a 

movimentação do professor é bastante intensa em função da metodologia didática 

ativa e explicativa adotada. Esta movimentação determina a necessidade de 

circulação, não só nos corredores centrais das salas, como também entre os postos de 

trabalho dos alunos, onde a presença do professor para soluções de dúvidas e 

explicações é importante. 

 

Os outros dois itens que têm influência para um bom projeto de circulação são os 

estudos da configuração física dos móveis que compõem o posto de trabalho do 

aluno, assim como o arranjo de alocação destes móveis de forma diferenciada. Estes 

dois itens possibilitam layouts que permitem a circulação necessária entre os postos.  

 

Uma das especificações indispensáveis para o estudo da circulação são os 

parâmetros obtidos através dos dados antropométricos das medidas da largura 

máxima do corpo da população de usuários. Estas medidas definem o espaço mínimo 

necessário para a passagem de uma pessoa, este espaço é denominado zona de 

circulação. Os dados relativos a estes parâmetros extraídos de Panero; Zelnik (1989) 

são apresentados na Figura 6.1. 

 

Pela definição de zona de circulação, dada acima, e baseado nos dados 

antropométricos da largura máxima do corpo humano adulto para os percentis2 5% 

de 47,8cm e 95% de 57,9cm, e profundidade máxima para os mesmos percentis de 

25,7cm e 33cm, respectivamente, é possível se determinar o espaço mínimo de 

                                                 
2 “Percentil – qualquer valor de uma série quando a distribuição de indivíduos desta se divide em 
grupos de 100 de igual freqüência.” (PANERO; ZELNIK, 1989).  
 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

76  

A – zona de 
circulação = 
50,8cm a 66cm 
B – profundidade 
máxima do corpo = 
25,7cm a 33cm 
C – zona de 
assento = 45,7cm a 
61cm

circulação e conseqüentemente a distância mínima entre os PTA na sala de aula, 

auxiliando na execução do layout. 

 

 

Figura 6.1 Zona de circulação e zona de trabalho. Fonte: Panero; Zelnik (1989)  

 
As medidas mínimas indicadas para as zonas de circulação laterais entre os PTA 

que podem ser adotadas para a sala de aula são as referentes à medida do percentil 

95%, para a largura máxima do corpo humano adulto, isto é, 57,9cm. E para a 

distância entre um posto e outro de 100cm, excluindo-se a mesa, correspondente à 

soma da largura e profundidade máximas de um corpo humano adulto (A+B), mais 

uma pequena folga de distância entre o corpo e a mesa (Figura 6.1). 

 

 

6.2    VISIBILIDADE (L2) 

 

A visibilidade do espaço de trabalho do professor (ETP) composto por posto de 

trabalho do professor (PTP), espaço da lousa e do espaço de projeção, é um critério 

importante para o projeto de sala de aula, pois nas salas onde o trabalho do professor 

está centrado em uma metodologia de ensino na qual a utilização do quadro é 

constante, é comum se encontrar salas muito grandes, com PTA posicionados em 

ângulos muito pronunciados em relação a este espaço.  

 

A visualização das informações contidas na lousa ou na tela de projeção fica 

prejudicada, além de causar desconforto físico ao aluno, pelo fato do mesmo ter às 

vezes que se “contorcer” para enxergar. Por isso, a análise da visibilidade pode 
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auxiliar na obtenção de um bom layout para salas de aula de forma a se obter o maior 

número de PTA com boa visualização do ETP.  

 

O uso de sistemas CAD traz, também, novos desafios em relação à visualização, 

que não se restringe mais apenas à boa visão da lousa. Esses desafios estão 

relacionados com a existência de 2 campos de visualização:  

Visualização global – visualização do ETP, considerado aqui como o posto de 

trabalho do professor, a lousa e a tela de projeção, que é comum a qualquer tipo de 

aula em que o professor utilize a lousa e projetores de transparências ou multimídia.  

Visualização local – no PTA, em relação às telas de monitores de computador , ao 

espaço de trabalho para anotações e/ou desenhos à mão, além do tradicional. 

 

No levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa, foi possível 

encontrar dados relativos ao campo visual humano em uma grande variedade de 

fontes, desde a área médica até em publicações mais direcionadas à área de projeto.  

 

Figura 6.2 Plano visual vertical  (Adaptado de:  Panero; Zelnik, 1989) 

Discriminação 
cromática 

Campo 
visual  
INFERIOR  

Campo visual 
SUPERIOR 

Limite Campo 
Visual 

50o 

30o 

25o 

0o 

10o 

30o 

15o 

40o 

70o 

Linha do 
horizonte 

Rotação 
máxima 
dos olhos 

Rotação ótima 
dos olhos 

Linha Visual 
normal sentado 

Linha Visual 
normal de pé 

Limite Campo 
Visual 

Discriminação 
cromática 

Discriminação 
cromática 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

78  

O campo de visão humana define um cone de visão que de forma simplificada 

são os ângulos relativos ao plano visual vertical (Figura 6.2) e horizontal (Figura 

6.3). 

Figura 6.3 Plano visual horizontal (Adaptado de Panero; Zelnik, 1989) 

 

6.2.1    Visão no plano vertical 

 
Visualização global no plano vertical. 

 
O projeto das instalações da lousa e da tela de projeção, para sala de aula, deve 

considerar todos os dados antropométricos e visuais que possam interferir. A altura 

do olho do observador, por exemplo, é um dado relacionado à correta disposição da 

superfície de exibição que ficará determinada pela altura do olho e pelo cone de 

visão.   
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Panero; Zelnik (1989) apresentam um estudo referente ao ângulo de visão no 

plano vertical para módulos de comunicação visual, onde recomendam distâncias e 

alturas de colocação para estes módulos. Como é possível se estabelecer uma 

analogia entre eles e a lousa e a tela de projeção, enquanto quadros de suporte de 

informações, as recomendações para a visualização vertical da lousa e da tela de 

projeção em sala de aula podem ser as mesmas destes módulos (Figura 6.4).  

 

 

 

 

Figura 6.4 Posição e altura da tela de projeção.  

Fonte: Panero; Zelnik (1989 p.294) 
 

Embora se considere como limites do campo visual 50o acima e 70o abaixo da 

linha de horizonte, os ângulos limites do campo de visão no plano vertical para a 
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discriminação de cores são de 30o acima e 40o abaixo da linha de horizonte como 

apresentado na Figura 6.2. 

 

Os valores dos ângulos para a discriminação de cores serão aqui considerados 

para a visualização global e, portanto para o posicionamento da tela de projeção e da 

lousa no ETP, sendo a altura da borda inferior relacionada com a altura do olho do 

observador sentado (linha do horizonte), que varia de 71,4cm (para o percentil 5%) a 

86,1cm (para o percentil 95%)  a partir do assento (Figura 6.4).  

 

Considerando-se o valor de 30o para o ângulo visual acima da linha de horizonte, 

é possível se determinar graficamente a relação tamanho da tela x distância da 

primeira fileira de carteiras para uma boa visualização do ETP, utilizando-se um 

arco-capaz de 30o quando se tem o tamanho da tela ou de 60o quando se tem a 

distância da primeira fileira (Figura 6.4).  

 

Visualização Local no plano vertical   

 
Para a visualização local, existem vários trabalhos relacionados à visualização no 

plano vertical para monitores de computador, dos quais podemos citar: Grandjean 

(1998); Brandimiller (1999) e Panero; Zelnik (1989), cujos dados são apresentados 

para painéis de controle sendo possível a sua adaptação para os monitores de 

computadores, visto que os mesmos são similares.  

 

A visualização local vertical está diretamente relacionada ao campo de visão 

inferior, seja para a visualização da tela do computador ou para o espaço de trabalho 

tradicional, e existe uma concordância entre os vários autores sobre o valor do  

ângulo da linha natural de visão.  

 

Considerando-se a linha de horizonte como o ângulo zero de visão vertical, a 

linha natural de visão, embora possa variar de acordo com cada pessoa, está 

normalmente entre 10o e 15o abaixo da linha de horizonte, para a pessoa em pé ou 

sentada, respectivamente. E o ângulo máximo para a zona confortável de 

visualização é de 30o abaixo da linha de horizonte, pois os olhos procuram trabalhar 
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nessa zona de conforto (Figura 6.5a). Baseando–se nestes dados, Brandimiller (1999) 

recomenda que para a tela do monitor ficar situada na zona de conforto visual, a 

borda superior da tela deve ficar na mesma direção da linha de horizonte (Figura 

6.5b). 

 

Figura 6.5 a) Zona de conforto visual  e  b) zona de conforto para posição da tela 
do computador. Fonte: Brandimiller (1999)  

 

6.2.2   Visão no plano horizontal 

 

Visualização Global no plano horizontal 

 
Em relação às questões do campo de visualização horizontal global (visualização 

do ETP) existem 2 parâmetros principais, o limite do campo de visão (α) e o ângulo 

de inclinação da tela (β) (Figura 6.6). 

 

Para o campo de visão, os ângulos são os já apontados anteriormente na Figura 

6.3 para a visão binocular, e estão limitados à direita e esquerda pelo limite visual de 

cada olho, que possuem uma abrangência de 62o para cada lado. Deve-se considerar 

também o ângulo limite para a discriminação cromática, de 30o para cada lado.  
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Lousa 
e/ou 
tela 

 

Figura 6.6 Ângulo do campo de visão (α) e ângulo de inclinação da tela (β). 

 

Além do campo visual, que define a localização do objeto em relação ao 

observador, outro parâmetro importante é a inclinação da lousa em relação à direção 

de visualização, ou seja, o ângulo formado entre direção de visualização e a direção 

normal do plano. Este ângulo está relacionado à tolerância da visão humana quanto a 

deformação da imagem devido à inclinação do plano.  

 

No caso da sala de aula para disciplinas da área gráfica há a predominância do 

desenho (construção geométricas), ao invés de texto, no conteúdo da lousa por isto a 

localização do PTA requer um cuidado especial para minimizar o efeito de 

deformação da imagem gráfica.  

 

No levantamento bibliográfico realizado verificou-se que existem poucos estudos 

dedicados ao assunto, por causa disso, foi realizado neste trabalho um experimento 

para determinar o ângulo crítico de inclinação da tela (β), definido aqui como o 

limite aceitável para a deformação da informação contida na lousa em função dos 

diferentes tipos de informações gráficas e textuais.  

 

O experimento realizado foi a medição, com a utilização de um transferidor, de 

ângulos formado entre a direção normal da lousa (plano de suporte) e a direção de 

visualização do observador em diferentes distâncias, para verificar a legibilidade de 

β 

α
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frases e compreensão correta de formas geométricas colocadas na lousa. A descrição 

detalhada do experimento encontra-se no Apêndice D. Os resultados obtidos com o 

experimento são apresentados a seguir.  

 
Os valores médios do β, obtidos para 3,00m são de 55,0o para a visualização 

correta da circunferência e de 75,2o para legibilidade de textos. Para 8,50m os 

valores caem para 52,8o e 67,2o respectivamente. Pode–se verificar que o ângulo 

crítico para a legibilidade de texto é maior que o para o reconhecimento de formas 

geométricas (Figura 6.7). Em outras palavras, a tolerância da visão humana à 

deformação é menor quando se trata de informações gráficas. Isso leva a cuidados 

especiais no projeto de salas de aula para disciplinas da área gráfica. Deste fato pode-

se concluir que o posicionamento da lousa para salas de aula com conteúdo teórico 

baseado apenas em textos pode ser diferente do de salas onde o conteúdo teórico é 

gráfico ou composto basicamente de imagens.  

 

Outro dado a se considerar é que os ângulos limites diminuem à medida que se 

afasta o observador. 

0º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

3.0m
8.5m

3.0m 55,0º 61,2º 66,6º 75,2º

8.5m 52,8º 54,0º 60,2º 67,2º

círculo quadrado ângulo 90º texto

 
Figura 6.7   Valores médios para visualização do quadro nas quatro situações para 

3,00m e 8,50m 
 

Os dados obtidos com este experimento possibilitam a construção de gráficos 

para a adequação do posicionamento de postos de trabalhos em salas de aula. A 
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Figura 6.6 apresenta um exemplo de gráfico para estudos de visibilidade da lousa 

para uma sala de aula tradicional. Este gráfico foi traçado para uma sala com 8,80m 

x11,30m e para o ângulo crítico (ângulo β) (Figura 6.6) considerado como limite 

aceitável para a deformação de figuras e textos o valor de 64,5o. 

 

Figura 6.8 Área de visualização da lousa para uma sala de aula tradicional.  

 

Os gráficos traçados com a utilização dos ângulos críticos de visualização 

permitem, no projeto de salas de aula, estudos para a determinação de áreas com boa 

visualização do ETP, possibilitam ainda, a alocação ou mesmo a correção do 

posicionamento da lousa e da tela de projeção de tal forma que se possa ter o 

máximo de PTA com boa visualização do ETP, em salas já existentes. 

 

Visualização Local do plano horizontal 

 

As questões de visualização local para o plano horizontal são as relativas ao campo 

visual horizontal apresentadas na seção 6.2.  

 

No projeto da sala, estão diretamente ligadas ao PTA e referem-se aos ângulos 

limites da visão binocular e de reconhecimento da escrita e também ao ângulo β de 

inclinação do quadro, que determinam a angulação máxima e mínima de abrangência 

do campo de visão horizontal. Estes ângulos, apresentados na Figura 6.3, serão 

referência para o projeto da mesa para a colocação do monitor. 

Área de 
visualização 
ótima 
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6.3    ESPAÇO PARA TRABALHAR EM GRUPO (L3) 

  

Para as salas de aula com a utilização de sistemas CAD, o espaço para trabalhar 

em grupos pode estar vinculado ao próprio PTA, visto que a necessidade deste 

espaço está diretamente relacionada com a metodologia adotada.  

 

Com a prática corrente do trabalho com pelo menos 2 alunos em cada posto, 

devido ao número reduzido de computadores, fica claro que o próprio PTA deve 

incorporar este espaço. As mesas dos postos devem, portanto, possibilitar a 

acomodação de pequenos grupos. 

 

O ideal seria a possibilidade de agrupamento das mesas de trabalho, conforme 

exemplo mostrado na Figura 6.9, mas isto está condicionado aos equipamentos que 

os PTA abrigam e considerando as limitações de ordem financeiras das instituições 

públicas brasileiras, não serão consideradas neste estudo.  

 

 

Figura 6.9 Exemplos de agrupamentos de mesas de trabalho 

 

 

6.4    CONFORTO TÉRMICO (C1) 

 
Para se estabelecer condições de conforto térmico nos ambientes, atualmente 

tomam-se como referência os parâmetros sugeridos pela norma ISO 7730 (1994), 

 

Para atividade leve, isto é, atividade que exige solicitação intelectual e atenção 

(taxa metabólica 1,2 Met) a ISO 7730 (1994) recomenda uma zona de conforto, em 
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que a temperatura operativa3 fica entre 20oC e 26oC, considerando as questões de 

sazonalidade e vestimenta adequada para as diferentes estações, sendo para o inverno 

entre 20o – 23,5oC e verão entre 23o e 26oC.  

 

Leite (2003) apresenta parâmetros de conforto térmico para atividades leves em 

escritórios para a cidade de São Paulo – Brasil, bastante próximos dos recomendados 

na ISO 7730. A importância dos dados levantados e dos parâmetros propostos por 

este trabalho é que são dados relativos ao clima brasileiro, e portanto os parâmetros 

para a zona de conforto do inverno são ligeiramente mais elevados. 

 
A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros de conforto térmico propostos por Leite 

(2003), sendo que para o resultado apresentado os fatores de sazonalidade e 

vestimenta foram considerados. Esta recomendação é relativa a ambientes onde se 

tem controle da temperatura através de condicionamento de ar. 

 
Tabela 6.1 Parâmetros de conforto térmico (Adaptado de LEITE, 2003)  

Variável Para Inverno com 
condicionamento geral 

Para Verão com 
condicionamento geral 

Vestimenta Adequada à estação Adequada à estação 
Temperatura operativa 

(oC) 23 ± 1,0 24,5±1,5 

Velocidade do ar (no 
nível 1,10m) Va ≤ 0,1 m/s Va ≤ 0,1 m/s 

Umidade relativa do ar 
(%) 50 ± 10 50 ± 10 

 

A atividade desenvolvida em sala de aula é considerada uma atividade leve, e os 

usuários das salas se vestem de acordo com o clima, portanto pode-se adotar como 

valor para a sala de aula os apresentados por Leite (2003), na Tabela 6.1, onde para 

uma velocidade do ar menor ou igual a 0,1m/s  a zona de conforto para o inverno é 

de 22o a 24oC e para o verão 23o a 26oC. 

 

 

 

                                                 
3 “Temperatura operativa é a temperatura uniforme de um invólucro negro imaginário, na qual uma 
pessoa trocaria a mesma quantidade de calor por radiação e convecção, do que se estivesse num 
ambiente real não uniforme” (ASHRAE, apud LEITE 2003)  
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6.5    ILUMINAÇÃO (C2) 

 
A iluminação ambiente é um fator relevante para o conforto visual, sendo 

portanto um critério que pode influenciar na produtividade e qualidade final do 

trabalho. Para a iluminação de um ambiente há que se considerar a iluminação 

natural e a artificial. 

 

Na sala de aula de desenho com sistemas CAD, a iluminação tem estreita relação 

com as questões de layout, e com os espaços do professor e dos postos de trabalho 

dos alunos.  

 

Em relação à iluminação natural, se houver, deve existir a possibilidade de 

escurecimento da sala para as situações de projeção. E o layout deve cuidar para que 

a distribuição dos PTA e do ETP seja tal que não haja reflexos na lousa, nos 

monitores do computador e nem ofuscamento por luz direta. 

 

Para a iluminação artificial da sala também é necessário considerar duas 

situações: uma para a iluminação global e outra para a iluminação local.  

 

A iluminação global está relacionada com a iluminação do ambiente geral, isto é, 

da sala como um todo, devendo se considerar aqui a especificidade da aula de 

desenho, onde existem situações em que há a necessidade da sala parcialmente 

escura para projeção e em outras de boa iluminação sem reflexos para a visualização 

de desenhos na lousa.  

 

A Norma de Ergonomia NB-17, norma brasileira do Ministério do Trabalho, que 

trata das questões ergonômicas do trabalho, apresenta como recomendações para 

iluminação o que segue.  

“17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação 

adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à 

natureza da atividade. 

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e 

difusa. 
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17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e 

instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, 

sombras e contrastes excessivos. 

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados 

nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos 

na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.” 

(BRASIL, 1990) 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece os níveis 

mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho de escolas. 

Esses níveis são os valores estabelecidos na NBR 5413 - NB57, que trata de 

Iluminância de Interiores. Algumas associações internacionais também apresentam 

em suas normas os índices de iluminamento, como a Ilumination Engeneering 

Society (IES), que apresenta como níveis padrão de iluminamento para planos de 

trabalho em escolas níveis bem mais elevados que os estabelecidos pela ABNT. 

(Tabela 6.2) 

  

Tabela 6.2 Níveis-padrão de Iluminamento (Adaptado de CREDER, 1981) 

Escolas Iluminamentos médios (LUX) 
Atividades ABNT IES 

a) salas de aula  200 700 
b) salas de desenho e artes 
manuais  350 1000 

c) lousa 250 1500 
   

Para a iluminação local pode-se considerar 2 espaços: o espaço do PTA e o ETP. 

Cada um com necessidades diferentes de iluminação. 

 

O PTA apresenta a necessidade de boa iluminação para o trabalho à mão. Requer 

também cuidado para evitar reflexos na tela do monitor e ofuscamento por incidência 

direta de luz quando o trabalho é desenvolvido no computador. Nas situações de 

explanação em que o professor utiliza algum equipamento de projeção existe ao 

mesmo tempo a necessidade de escurecimento da sala e de um mínimo de luz no 
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PTA para que possam fazer suas anotações. Por isso, seria interessante a 

possibilidade de iluminação local individual no PTA. 

 

O ETP, ao qual pertencem o espaço de projeção e a lousa, também apresenta 

divergência na necessidade de iluminamento. O professor muitas vezes utiliza os 

dois espaços ao mesmo tempo, sendo que um necessita de penumbra e outro de luz 

para a boa visualização da imagem. Aqui, seria recomendável uma iluminação 

individualizada para a lousa, separada da iluminação global, para que se possa 

mantê-la iluminada enquanto o resto da sala fica apagado.   

 

 

6.6    ACÚSTICA (C3) 
 

Ruídos internos e externos, que causam a dispersão de atenção e a dificuldade de 

compreensão e entendimento da fala do professor são problemas causados pela baixa 

qualidade acústica em salas de aula. Estes problemas interferem no processo de 

ensino e prejudicam o aprendizado.  

 

A inteligibilidade da fala é um dos tópicos principais de acústica que devem ser 

pesquisado e avaliado na sala de aula, pois o processo de aprendizagem depende 

muito  da clara percepção do que o professor fala durante sua explanação.  
 

Para estimar o quão compreensível é a fala em uma sala, a comparação, em 

decibéis (dB), da Relação Sinal/Ruído (S/N) é simples e útil. Este procedimento foi 

apresentado em publicação preparada para o Comitê Técnico de Acústica 

Arquitetônica da Sociedade Americana de Acústica sob a supervisão de Coffeen 

(2002), para ser utilizada como material de auxílio no entendimento dos elementos 

para obtenção de condições de escuta desejáveis em salas de aulas. Estudos 

realizados pelo grupo de Coffeen (2002) mostraram que, em salas de aula que têm 

relação sinal/ruído menor que +10 dB, a inteligibilidade da fala é significativamente 

degradada. 
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Uma forma bem simples de se avaliar a Inteligibilidade da fala em salas é 

através da realização de um teste com o uso de uma lista de palavras, onde uma 

pessoa recita palavras de uma lista padrão, e os ouvintes escrevem o que eles 

escutaram. A percentagem de palavras escutadas corretamente é uma medida da 

inteligibilidade da fala de uma sala. 

 

Outro problema sério para os professores e alunos é o ruído de fundo elevado. 

Este ruído pode ser proveniente de equipamentos mecânicos, como sistemas de 

ventilação e ar condicionado barulhentos ou ainda de corredores adjacentes à sala de 

aula onde há grande movimento. Os professores devem aumentar suas vozes para 

manter +10 dB de relação sinal/ruído, necessária para uma boa inteligibilidade da 

fala, causando desconforto e em alguns casos problemas de cordas vocais nestes 

professores. 

 

Os níveis de ruído devem estar de acordo com o estabelecido na NBR 10152 

(1987), norma brasileira registrada no INMETRO. Esta norma apresenta os níveis de 

pressão sonora atualizados e recomendados para o conforto acústico. Esses níveis são 

utilizados, principalmente, como referência para projetar ambientes acusticamente 

adequados.  

 

Os valores para o nível sonoro (A) em escolas, em decibéis (dB), e a curva de 

avaliação de ruído (NC) recomendada por esta norma são as apresentados na Tabela 

6.3, onde o valor menor representa o nível sonoro para conforto e o valor maior 

significa o nível sonoro aceitável. 

 
Tabela 6.3 Valores dB (A) e NC (Fonte ABNT 10152 – dez. 1987) 

Locais DB  NC 

Escolas 

Bibliotecas, salas de música, salas de desenho. 

Salas de aula, Laboratórios 

Circulação 

 

35-45 

40-50 

45-55 

 

30-40 

35-45 

40-50 
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Para o conforto acústico de um ambiente, a NBR 12179 (abr. 1992) estabelece 

um roteiro para o desenvolvimento do tratamento acústico e fixa os critérios 

fundamentais para tratamento acústico em recintos fechados. Este tratamento 

compreende determinações para: 1) isolamento acústico e 2) condicionamento 

acústico. 

 

O condicionamento acústico, é definido como o processo pelo qual se procura 

garantir em um recinto o tempo ótimo de reverberação e também a boa distribuição 

do som. Para o desenvolvimento do condicionamento acústico, após ser estabelecido 

o nível de som, deve-se realizar o estudo geométrico-acústico e determinar o tempo 

de reverberação. 

 

O estudo geométrico-acústico visa conhecer a distribuição dos sons diretos ou 

refletidos, de modo a se conseguir em todo o recinto as melhores condições de 

audibilidade.  

 

O tempo de reverberação é o tempo necessário para que um som deixe de ser 

ouvido após a extinção da fonte sonora. É expresso em segundos e medido como o 

tempo necessário para que o som sofra um decréscimo de intensidade de 60 dB. Para 

o cálculo do tempo de reverberação consultar NBR 12179 (1992).  

 

  

6.7    ESPAÇO PARA MATERIAL DO ALUNO (M1) 

 

Os alunos das disciplinas de desenho, na maioria das vezes, são alunos de cursos 

integrais, que permanecem no mínimo dois períodos na escola. Isto faz com que o 

aluno leve para a escola em suas mochilas uma certa quantidade de coisas, além do 

material que usam nas aulas. Como é raro possuírem um armário, levam consigo para 

a sala não apenas o material utilizado para a aula, mas tudo o que levaram para a 

escola. 
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Se não tiver um espaço apropriado para acomodar material de aluno, as mochilas, 

os agasalhos, os livros e o próprio material de desenho podem ficar espalhados pela 

sala, ocupando espaço de circulação no chão, no encosto atrás ou entre as cadeiras e 

no espaço de trabalho sobre as mesas.  

 

Na pesquisa inicial deste trabalho, apresentada no capítulo 3, alguns professores 

apontaram a existência de armários para o aluno guardar seu material na própria sala 

de aula de desenho, mas relatam que os mesmos não são utilizados. Esses armários 

são localizados, em geral, no fundo da sala. 

 

Os alunos entrevistados na pesquisa apontam a necessidade de locais para 

guardar seus materiais nas salas, mas dão preferência a que o material fique próximo, 

ou no próprio PTA.  

 

Os espaços para guardar o material do aluno no PTA podem variar de uma 

gaveta do tipo das encontradas em escrivaninhas, sob o tampo, a um simples gancho 

colocado nas laterais da mesa de trabalho.  

 

Havendo a possibilidade de gaveta na mesa do PTA, é aconselhável que seja 

localizada sob o tampo, na lateral da mesa, para poder acomodar todo o material, 

pois uma gaveta para acomodar as mochilas que os alunos carregam deve ter no 

mínimo um espaço de 30cm para a largura, 20cm para a altura e comprimento 

compatível com o da mesa. 

 

Para armários fora do PTA, as medidas dos nichos para acomodação do material 

podem ser de 30cm x 30cm x 40cm. Sendo que o nicho mais alto deve estar a uma 

altura máxima de 183cm (altura máxima de alcance masculino confortável).  

 

Além das gavetas no próprio PTA, outra opção é armários localizados na entrada 

da sala, com espaço suficiente para acomodar todo o material que os alunos levam 

para a sala de aula podem resolver a questão. Como o problema maior para esta 
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opção é a falta de hábito no uso, a cada início de período letivo, o professor deverá 

educar o aluno para a sua utilização até que isto se torne prática comum. 

 

 

6.8    ESPAÇO DO ALUNO (M2) 

 
“Cualquier método de evaluación ergonómica tiene como objetivo establecer 
en qué aspectos el mueble diseñado es adecuado o no a las características y 
necesidades de los usuarios, proporcionando datos concretos que sirvan de 
realimentación al diseñador o fabricante para introducir mejoras en el 
producto.” (PAGE et al., 1992,  p.168)    

 

O mobiliário necessário para o suporte dos equipamentos e para o trabalho à mão 

livre realizado pelo aluno é um dos fatores relevantes para o remodelamento da sala 

de aula que tem o computador como instrumento para desenhar.  

 

A análise do mobiliário para avaliação da adequação dos móveis utilizados nas 

salas de aula tem como objetivo estabelecer parâmetros para o projeto. Esta análise 

se baseia em especificações ergonômicas para mobiliário escolar e para postos de 

trabalho com computador.   

 

O mobiliário escolar, no caso da sala de aula de desenho, considerado como 

posto de trabalho do aluno (PTA), pode ser descrito como um sistema composto de 

mesa, suporte para as atividades de escrita, leitura, desenho e apoio para 

equipamentos; cadeira com função de assento e equipamentos de informática – 

hardware, monitor, teclado, mouse e CPU e ser definido como um local destinado ao 

uso de adolescentes e adultos que tem por fim atender as funções pedagógicas de 

observação de atividades expositivas, discussão, leitura, escrita e desenho, e têm 

influência direta no conforto, na qualidade da atividade desenvolvida e no arranjo 

físico da sala, daí a necessidade de análise de especificações de dimensões para a 

adequação ergonômica do móvel ao uso previsto e às características dos usuários, 

obtendo dados que permitam melhorar o projeto.  
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Os parâmetros para os móveis do posto de trabalho da sala de aula serão 

baseados nas normas e recomendações para posto de trabalho sentado, posto de 

trabalho informatizado e carteiras de salas de aula apresentadas a seguir.  

  

6.8.1   Critérios e recomendações para mobiliário de postos de trabalho sentado. 

 
No estudo de caso apresentado neste trabalho, na observação direta à aula e na 

gravação em vídeo, foi possível avaliar que na aula de desenho, em função da 

metodologia didática adotada, os alunos permanecem, aproximadamente, 40% a 50% 

do tempo em observação de atividades expositivas. Em torno de 40% do tempo 

desenhando a mão livre e/ou com instrumentos tradicionais, ou no computador, com 

uso de programas gráficos de CAD, de acordo com o instrumental usado na aula. E, 

o tempo restante, em atividades diversas. 

 

Na observação presencial das aulas foi possível notar, também, que os 

professores raramente se sentam em suas mesas, e utilizam o espaço de trabalho do 

professor (quadro e frente da sala) durante 40% a 50% da aula, para as suas 

explanações iniciais e explicações necessárias ao desenvolvimento da atividade e o 

tempo restante se movimentam pela sala indo aos PTA para atendimento ao aluno e 

solução de dúvidas. 

 

Para a análise de móveis para o laboratório de desenho informatizado é 

necessário estabelecer alguns critérios. Devido à especificidade da atividade, e 

considerando que o posto de trabalho da sala de aula é um posto de trabalho 

fundamentalmente sentado onde o aluno realiza a aprendizagem do desenho e a 

prática de CAD, devem-se respeitar os critérios e as recomendações para essas duas 

situações. Destacando-se, no entanto, que algumas das recomendações são 

semelhantes tanto para a carteira da sala de aula, onde se realiza a atividade de 

aprendizado, quanto para o posto de trabalho informatizado onde se desenvolve a 

prática de CAD. 

 

As recomendações para móveis de postos de trabalho informatizado – cadeira e 

mesa – de uma maneira geral apresentam uma série de dimensões básicas para 
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determinadas populações. Estas dimensões estão relacionadas a alguns itens do 

sistema “mesa e assento” e, embora, variem de um autor para outro, permitem 

levantar e estabelecer dados importantes para o projeto de mobiliário para posto de 

trabalho informatizado da sala de aula, onde deverão ser consideradas as 

especificações relativas ao posto de trabalho informatizado (PTI) e móveis escolares 

para posto de trabalho do aluno (PTA). 

 

Além disso, tem-se que considerar os dados levantados em relação às atividades 

desenvolvidas na nova metodologia de ensino, os resultados das avaliações pós-

ocupação dos laboratórios existentes tanto sob o ponto de vista do aluno como do 

professor usuários e a rápida evolução dos equipamentos de informática. 

 

O cruzamento dos dados dessas recomendações fornecerá as recomendações para 

projetos de móveis do posto de trabalho informatizado para sala de aula.  

 

6.8.2    Recomendações gerais para assentos 

 
O assento como parte integrante do sistema PTA, embora de extrema 

importância, será apresentada aqui apenas nos aspectos que dizem respeito às suas 

principais medidas e recomendações, pois para o mesmo já existe uma série de 

estudos, como é possível comprovar nos trabalhos apresentados por Sanders; 

McCormick (1987), Panero; Zelnik (1989), Iida (1990), Page et al (1992) e na 

Norma de Ergonomia elaborada pelo Ministério do Trabalho (portaria 3751 de 23 de 

novembro de 1990), que estabelece exigências em relação aos meios, métodos e 

ambientes de trabalho. 

 

A NR-17, Norma de Ergonomia, no parágrafo 17.3 Mobiliário dos posto de 

trabalho, exige as seguintes características em assentos para trabalho sentado: 

    “17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

(117.011-2 / I1) 
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b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

(117.012-0 / I1) 

c) borda frontal arredondada; (117.013-9 / I1) 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região 

lombar. (117.014-7 / Il) 

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a 

partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, 

que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. (117.015-5 / I1)” 

(BRASIL, 1990) 

 

Embora a norma estabeleça recomendações apenas mínimas de conforto para o 

assento, recomenda a necessidade de ajuste em relação à altura do trabalhador e à 

natureza da atividade.  

 

Essa recomendação é destacada em todos os trabalhos dos autores supra citados, 

que apontam como principal recomendação para a cadeira do posto de trabalho com 

o computador a necessidade de regulagem para itens como: altura do assento, altura e 

inclinação do encosto em relação à horizontal.  

0
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55

Sanders; McCormick 38 51

Page et al. 38 54

Smith; Cohen 38 52

Iida 32 55

Panero; Zelnik 35,6 50,8

Grangjean 38 54

altura min. assento altura max. assento

 

Figura 6.10 Alturas mínimas e máximas para assentos de posto de trabalho com 
computador (cm). 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

97  

Além dessas recomendações, estabelecem dimensões mínimas para largura do 

assento, entre 40cm e 45cm, mínimas de 40cm e máximas 44cm para profundidade 

do assento e a especificação de que o mesmo deve ter sua altura regulada de acordo 

com a altura do usuário e da mesa.  

 

Outra especificação importante para a cadeira do posto de trabalho informatizado 

é a inclinação do encosto em relação ao assento com uma variação angular de 90º a 

115º. Para a cadeira da sala de aula existe também esta especificação sendo a 

variação angular de inclinação do encosto de 95o a 105o. 

 

6.8.3     Recomendações gerais para mesa de trabalho 

 
Os dados relevantes das recomendações para projetos de mesas encontradas na 

literatura para posto de trabalho informatizado (PTI) e para móveis escolares para 

posto de trabalho do aluno (PTA) são relativos à altura, comprimento e largura das 

mesas de trabalho. Além dessas três dimensões básicas alguns autores especificam 

também medidas para a altura, largura e profundidade livre sob a mesa (Figura 6.11). 

 

 

Figura 6.11 Dimensões relevantes para avaliação de mesas 

 

As dimensões a seguir, para alturas mínimas e máximas para mesas de PTI, 

foram extraídas de estudos realizados e apresentadas por: Sanders; McCormick 

COMPRIMENTO 

PROFUNDIDADE  
LIVRE SOB A 
MESA 

LARGURA 

ALTURA 
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(1987), Panero; Zelnik (1989), Iida (1990), Page et al. (1992), Smith; Cohen (1997), 

Grandjean (1998), Brandimiller (1999) (Figura 6.12). 

 

As dimensões recomendadas para mesa com regulagem de altura para 

computador por esses autores apresentam uma variação relativamente grande, de 

58cm a 88cm do piso, mas existe um consenso de que se a mesa for fixa, a altura 

média de 70cm a 72cm é recomendada, desde que o assento tenha regulagem de 

altura.   

 

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

S a n d e rs ;
M c C o rm ic k

5 8 7 6

P a g e  e t  a l . 6 0 8 0

S m ith ;  C o h e n 6 0 8 0

I id a 6 4 8 4

P a n e ro ;  Z e ln ik 6 6 6 8 ,6

G ra n d je a n 6 2 8 8

a ltu ra  m in .  m e s a a ltu ra  m a x . m e s a

 

Figura 6.12 Alturas mínimas e máximas de mesas para computador (cm). 

  

A altura média de 70cm para mesas sem regulagem de altura, satisfaz também as 

dimensões recomendadas por Page et al (1992) para carteiras de sala de aula para 

uma população de alunos-usuários com estatura de 165cm, com uma variação de 

altura de mesa com 64cm e 76cm para população com estatura de 150cm e 180cm 

respectivamente. 

 
Em relação ao comprimento e largura da mesa, a recomendações para as duas 

situações – mesa de computador e carteira de aluno – são: comprimento médio de 
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70cm e largura média de 65cm para PTI, e comprimento mínimo de 70cm e largura 

mínima de 50cm para PTA.  

 

No PTI deve-se considerar 70cm de profundidade para poder acomodar o 

monitor e o teclado e um espaço mínimo de 50cm de largura para acomodar o 

teclado com mais 15cm para o mouse. 

 

A recomendação da literatura para um espaço de trabalho em um tampo de mesa 

é o apresentado na Figura 6.13. A área de alcance ótimo é a área onde se desenvolve 

a maioria dos trabalhos realizados com duas mãos (IIDA, 1990), que é o caso das 

atividades desenvolvidas por alunos durante as aulas e, ocupa um espaço de 100cm 

por 25cm. 

 

Figura 6.13 Áreas de alcance ótimo para trabalhos sobre mesa.  

Fonte: GRANDJEAN (1998) 

 

Além dessas três dimensões básicas – altura, comprimento e largura – as medidas 

mínimas para a largura e profundidade livre sob a mesa são respectivamente: 60cm e 

45cm, e a distância livre entre o assento e a mesa, deve ser no mínimo de 30cm a 

partir do assento. 

 

A Tabela 6.4 apresenta as dimensões sugeridas para o PTA, considerando-se os 

dados levantados e as recomendações da literatura para postos de trabalho com 

computador e para posto de trabalho de sala de aula. Destacando que estas dimensões 
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poderiam ser modeladas de forma mais adequada como intervalos nebulosos (Fuzzy 

Interval) pelo fato de, na prática, a transição entre confortável e desconfortável ao 

invés de ocorrer num determinado valor exato pertencerem a uma faixa de valores 

nebulosos (Fuzzy) em função da possibilidade de variações nos valores do limite 

mínimo e máximo.    

 
Tabela 6.4 Dimensões básicas para assento e mesa. 

Especificações Assento Mesa Observações 

 

Cadeira 
para 

terminal de 
computador 

Cadeira 
escolar 

Cadeira 
para 
PTA 

Mesa para 
computador 

Carteira 
escolar 

Mesa 
para 
PTA 

 

altura mínima 32cm 38cm 35 60cm 64cm  Com regulagem 
de altura 

altura máxima 55cm 46cm 55 80cm 76cm  Com regulagem 
de altura 

Altura 
recomendada   40cm a 

42cm 70-72cm 70cm 70cm a 
72cm 

Sem regulagem 
de altura 

Comprimento 
mínimo    100cm 70cm 70cm 

100cm ideal 
para trabalhos 
com as duas 

mãos 

Largura mínima 40cm 32cm 32cm 60cm 50cm 60cm  

Profundidade 
mínima. 38cm 36cm 36cm     

Profundidade 
máxima 44cm 40cm 40cm     

Inclinação do 
encosto em 
relação ao 
assento. 

90º a 110º 95o a 
105o 95o     

Altura mínima 
livre entre 

assento e mesa 
   30cm 19cm 27cm 

Considerando-se  
a altura da coxa 
=19,1cm para o 
percentil 95% 

Largura mínima 
livre sob a mesa  

   60cm  47cm 50cm  

Profundidade 
mínima livre 
sob a mesa 

   45cm 40cm 40cm  

Observações 
O assento deve possibilitar , no 

mínimo, ajustes de altura e 
inclinação do encosto. 

Medidas da mesa consideradas 
para posto de trabalho individual.  

 

Tanto para o formato, quanto para as dimensões de comprimento e largura do 

tampo da mesa, deve-se considerar as especificações de arranjo físico, assim como as 

condições de uso, tais como, se a mesma será apenas suporte para trabalhos a mão ou 
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também para equipamentos de informática e se será usada individualmente ou por 

mais de um aluno.  

 

O formato da mesa está diretamente relacionado com o arranjo físico da sala, e 

este com as dimensões e número de postos que a mesma deverá comportar, estas 

especificações podem liberar o projetista de trabalhar com formatos retangulares 

convencionais, para buscar formatos mais adequados para novas e diferentes 

composições de layout. 

 

 

6.9    ESPAÇO DE TRABALHO DO PROFESSOR (M3) 

 

O espaço de trabalho do professor abrange toda a sala, além do ETP 

propriamente dito, pois a metodologia adotada para as disciplinas da área de 

expressão gráfica é essencialmente prática, fazendo com que o professor percorra 

toda a sala para o atendimento ao aluno.  

 

Nesta seção, vamos analisar o posto de trabalho (mesa e seu entorno), a lousa, o 

espaço de projeção e o entorno deste espaço que se refere ao espaço utilizado pelo 

professor para preleção. 

  

Nas salas de aula com layout  tradicional, o ETP se refere sempre à frente da 

sala, local para onde estão voltadas as carteiras dos alunos. Neste tipo de sala, onde 

as disciplinas ministradas são teóricas, a aula é quase sempre expositiva, e a atenção 

do aluno está (ou deveria estar) centrada quase que exclusivamente no professor, 

visto que ele é o agente do processo ensino-aprendizagem. Neste tipo de aula, mesmo 

a utilização de recursos didáticos áudio-visuais, se concentram na figura e no espaço 

reservado ao professor e, o atendimento ao aluno é realizado de forma 

individualizada na mesa do professor.  
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Nos laboratórios e em salas de aula de disciplinas práticas, este espaço deixa de 

ter uma importância capital, pois o processo pedagógico está centrado no aluno, e 

muitas vezes o professor é apenas o agente facilitador, ou orientador do processo. 

 

A análise da aula de desenho realizada no capítulo 3, onde é possível determinar 

a metodologia didática adotada pelo professor e sua movimentação durante a aula, 

permite verificar que a aula de desenho utiliza meios e métodos diferenciados para o 

seu desenvolvimento.  

 

Fazendo uso de uma licença poética, poderíamos comparar a aula tradicional e a 

aula com uso de tecnologia como se a primeira fosse uma sala de teatro, onde o 

professor é o ator principal e desenvolve sua apresentação num palco localizado na 

frente da sala, e a segunda como uma mistura de uma sala de teatro e de cinema, 

onde o professor em determinados momentos é o ator e em outros o “maquinista” ou 

contra-regra, responsável pela projeção do filme, pelo controle da iluminação e do 

som. 

 

Sob este ponto de vista, a mesa usual do professor se transforma num espaço 

inútil, sendo necessário um novo espaço, que é o posto de trabalho informatizado 

(PTI) do professor. Este espaço requer uma mesa para abrigar o computador 

instrucional, um espaço para os instrumentos de controle de luz, som e projetor e um 

espaço para que o professor, embora eventualmente, possa dar atendimento aos 

alunos.  

 

Para os móveis do posto de trabalho do professor, pode-se considerar os dados 

físicos relativos às mesas e assento apresentados na seção 6.8, onde constam as 

dimensões e as configurações necessárias para situações de conforto para um posto 

de trabalho sentado.  

 

Esta nova concepção do ETP em função das mudanças tecnológicas possibilita a 

análise de outros posicionamentos para a mesa de trabalho do professor.  
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APÍTULO 7 

 

 

 

PROJETO DE UMA SALA DE AULA 
DE DESENHO: ESTUDO DE CASO  

 
 

 

Apresenta-se neste capítulo a aplicação prática das 

pesquisas desenvolvidas de forma a considerar as 

especificações e sugestões feitas neste trabalho para 

projeto de sala de aula de Desenho e Projeto com uso de 

informática. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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7.1    LEVANTAMENTO DO PROBLEMA 

 

Para o desenvolvimento dos estudos do projeto tomou-se como base os dados 

obtidos e os problemas levantados em relação à sala B, no capítulo 4, relativo à sala 

de aula de desenho da Escola Politécnica da USP. A sala, localizada no prédio da 

Engenharia Civil, era inicialmente uma sala de pranchetas na qual foram colocados 

os computadores para as aulas de desenho com o uso de sistemas CAD.  

 

Através de reuniões com os professores usuários, foram levantados inicialmente 

os requisitos para o projeto.  

 

A reforma da sala está atrelada a mudanças de infra-estrutura abrangendo os itens 

apontados no capítulo 5, para as questões de conforto, layout e mobiliário.  

 

Como se está trabalhando com o redesenho da sala, que já era utilizada como sala 

de aula para as disciplinas de desenho que utilizam CAD, existe, de antemão, 

algumas restrições que devem ser consideradas, como a área e a localização de portas 

e janelas da sala, a quantidade de equipamentos e o número de alunos por turma, que 

já estão previamente definidos. 

 

A sala deste estudo de caso tem área de 177,84 m2 (11,70m x 15,20m), com a 

planta e arranjo físico apresentados na Figura 7.1(a). Este espaço é utilizado por 

turmas de 45/50 alunos e possuem 25 computadores.   

 

Nas reuniões com professores, usuários da sala, definiu-se a mudança da posição 

do quadro branco para outra parede, e a colocação de uma tela de projeção 

permanente no centro do quadro. Para isto, o quadro branco deverá ser dividido em 

duas partes, localizadas lateralmente à tela. A mudança de posição do quadro branco, 

implica na mudança de posição de todo o arranjo físico da sala. (Figura 7.1) 
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                        (a)                                                       (b) 

Figura 7.1 Mudança da posição do quadro branco  

(a) Posição existente e (b) nova localização 
 

Baseado na necessidade de abrigar em média 45/50 alunos por turma e a 

existência de 25 computadores disponíveis para a sala, outro requisito a ser 

respeitado é que a sala deverá ter 25 PTA, sendo que cada posto deve abrigar 01 

computador e 02 alunos.  

 

7.2    O PROJETO 

 

Devido a importância que os itens de conforto apresentam para o projeto, os 

sistemas de ar condicionado, de iluminação e acústica estarão a cargo de parceiros 

fornecedores, estando o desenvolvimento destes projetos a cargo de profissionais 

especialistas e não farão parte do escopo deste trabalho, que será restrito a layout e 

mobília. 

 

Posição original do 
quadro branco 

Nova posição 
do quadro 
branco 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

106  

No entanto, eles serão aqui abordados e analisados por sua importância para o 

desenvolvimento do projeto geral da sala e por serem fatores de restrição e, portanto, 

representarem um desafio adicional para o desenvolvimento do projeto de layout da 

sala.  

 

A seguir apresentaremos as considerações sobre os itens de conforto para depois 

apresentar o procedimento do planejamento de layout e projeto de mobília. 

 

 

7.3    CONFORTO TÉRMICO, LUMÍNICO E ACÚSTICO. 

 

Em relação aos tópicos de conforto, a sala atual apresenta problemas térmicos, 

lumínico e acústico.  

 

Alguns fatores contribuem para isto, por exemplo, o pé direito muito alto (3,80m) 

e a área (177,84m2) relativamente grande da sala interferem no conforto acústico.  

 

O problema da altura do pé direito deverá ser solucionado com a implantação do 

sistema de ar condicionado central que rebaixará o teto ou elevará o piso para a 

passagem da tubulação. Este procedimento terá influência benéfica para o conforto 

acústico, pois diminuirá a dispersão do som e possibilitará, o tratamento acústico da 

sala, para melhorar a qualidade sonora.  

 

Algumas fontes de ruído interferiam na qualidade do conforto acústica da sala, 

como o ruído externo do corredor e o barulho do ar condicionado que constitui uma 

fonte de ruído mecânico bastante incômoda. Esta interferência será sanada com a 

implantação do novo sistema de ar condicionado, e a colocação de portas de vidro 

com fechamento automático e com a mudança dos caixilhos e vidros das janelas que 

também propiciarão isolamento sonoro. 

 

A implantação de novos sistemas de ar condicionado central, que possui um 

projeto com insuflamento pelo piso (LEITE, 2003), terá influência direta no layout 
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da sala, pois a distribuição dos PTA deverá respeitar algumas condições impostas 

pela posição dos difusores, como será discutido mais adiante. 

 

A iluminação da sala de aula de desenho tem características próprias que serão 

adotadas no projeto. E estão relacionadas à iluminação natural (externa) e artificial 

(global, local, e seletiva). 

 

A iluminação natural na sala do estudo de caso é produzida por fonte externa 

através de janelas de vidro transparente, dispostas em toda a extensão de uma das 

paredes da sala. Esta iluminação, embora pouca, pois as janelas são voltadas para um 

pátio interno, provocam reflexos no quadro branco. Com a mudança do quadro 

branco de posição estes reflexos tendem a desaparecer, mas poderiam surgir reflexos 

nas telas dos computadores dos PTA devido à nova posição em que estes postos 

serão colocados. Para evitar que isto ocorra os vidros transparentes utilizados 

atualmente serão substituídos por vidros laminados para controle de transmissão e 

reflexão de luz. 

 

Os cálculos relativos à iluminação artificial devem estar a cargo de um 

profissional, mas é importante ressaltar que deve respeitar os espaços e a necessidade 

que o ambiente sala de aula de desenho possuem em relação a iluminação. Estas 

necessidades estão relacionadas à iluminação global, local e seletiva.  

 

A iluminação global deve ser distribuída de maneira uniforme por toda a sala e 

possibilitar boa iluminação tanto nos PTA como no ETP, deve ser uma iluminação 

indireta, para evitar reflexos nas telas dos monitores e no quadro branco e 

proporcionar um nível de iluminamento compatível com o recomendado pelas 

normas brasileiras para a sala de aula, segundo a ABNT em média 200 Lux. A 

iluminação global deve ser também seletiva e possibilitar tanto a variação na 

intensidade luminosa, quanto a iluminação em separado dos espaços do PTA e do 

ETP. 
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A iluminação local está relacionada ao ETP e ao PTA. No quadro branco e no 

posto de trabalho do professor a iluminação desejável é localizada e seletiva. 

Possibilitando níveis variáveis de iluminamento, assim como controle individual de 

acionamento de ligação. 

 

Na sala em estudo, no PTA a iluminação local, embora desejável, é inviável 

devido ao custo de instalação e manutenção de luminárias individuais. 

 

 

7.4    PLANEJAMENTO DE LAYOUT 

 

O fluxograma da Figura 7.2 apresenta uma visão geral do desenvolvimento do 
projeto. 

 

Figura 7.2 Planejamento do layout 

 
O projeto da sala de aula tem como referência o modelo apresentado no capítulo 

3, onde as questões de circulação e visualização norteiam a dinâmica do layout, 

como apresentado na Figura 3.2. 

 

Início 

Determinação da área útil para PTA 

Definição do layout 

Concepção do móvel para PTA 

Posto de trabalho do professor 

Posicionamento dos quadros 

Fim 
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Para os estudos do projeto de layout da sala baseado neste modelo, além dos 

requisitos gerais apresentados anteriormente, os requisitos específicos para o layout 

são: 

• Distribuição de mobiliário do PTA na sala de forma a privilegiar circulação 

entre postos e visibilidade do ETP seguindo o modelo de dinâmica 

apresentado acima. 

• Localização do espaço de trabalho do professor em frente aos PTA, com 

quadro branco na parede de maior comprimento da sala (15,20m). 

• O quadro branco será dividido em duas porções e a tela de projeção será 

fixada ao centro, ladeada pelo quadro branco. 

 
 

7.4.1    Determinação da área útil para distribuição dos PTA. 

O primeiro passo para os estudos do layout, foi a determinação da área útil da 

sala, isto é, do espaço para distribuição dos PTA de forma que se tenha boa 

visualização do ETP. 

 

Para a determinação desta área, utilizou-se o gráfico de visualização do ETP, 

como proposto na seção 6.2, com um ângulo crítico de visualização β = 65o.  

 

A intersecção da área de boa visibilidade do ETP (quadro branco e da tela de 

projeção), com o arco-capaz de 60o, adotado para a determinação do campo visual 

horizontal (Figura 7.3a), resultou na área útil da sala, com 130,90m2. (Figura 7.3b), 

já descontado o espaço de trabalho do professor.  

 

A área preenchida na Figura 7.3a, é a área de visualização ótima, onde é possível 

boa visualização das duas partes do quadro branco e da tela de projeção.  

 

Como o tamanho da sala possibilita um layout muito espalhado e com possível 

perda de espaço ótimo, está área foi maximizada com a inclinação do quadro branco 

em 5o, em relação à parede. 
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Para a determinação do ângulo de inclinação do quadro em 5o visando o aumento 

da área de visualização ótima a estratégia utilizada foi o método gráfico que busca 

reduzir ao máximo a zona morta não sobreposta dos três quadros. O método utilizado 

é descrito detalhadamente no Apêndice E. 

Figura 7.3  Estudo para área útil da sala. 

 

Aceitando-se que a sala terá inicialmente 02 corredores na parte central de 

aproximadamente 0,80m de largura por 9,60m de comprimento, mais espaços de 

circulação nas laterais da sala entre as paredes e os PTA de aproximadamente 0,60m 

x 8,20m, obteve-se como resultado uma área com possibilidade de até 4,20m2 para 

cada PTA, demonstrando que a sala tem espaço suficiente para a acomodação dos 25 

PTA necessários. 

 

7.4.2     Definição do layout 

Na sala do estudo de caso tem-se uma restrição de projeto que deverá ser 

respeitada. Como o sistema de condicionamento de ar terá insuflamento pelo piso 

(LEITE, 2003), a distribuição dos postos de trabalho deve estar de acordo com 

algumas regras de posicionamento em relação aos pontos onde serão instalados os 

difusores. Isso significa que o sistema de ar condicionado tem influência direta no 

arranjo físico, e impõe algumas limitações ao projeto do layout. 

Espaço de 
visualização 
ótima 

a b 

Zona 
morta 

ÁREA  
ÚTIL 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ÀS 
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

111  

 

Uma das especificações para o layout, que a distribuição dos difusores impõe, é a 

não formação de uma malha retangular no posicionamento das mesas de trabalho dos 

alunos.    

 

A partir destes dados e da configuração que a área útil da sala apresentou, inicio-

se efetivamente o estudo do arranjo físico da sala com a distribuição dos postos, 

considerando-se como opção a colocação em arcos. Os estudos permitiram definir a 

posição dos PTA em arcos distantes 2,00m para cada fileira, e as fileira laterais 

intercaladas para possibilitar a disposição dos 25 postos com distâncias em torno de 

1,00m entre uma mesa e outra para permitir a circulação entre os postos (Figura 7.4). 

 

Figura 7.4 Estudos para layout em arco. 

 

Outro critério do layout a ser estudado é o espaço para material do aluno. A sala 

do estudo de caso, com a configuração de layout da Figura 7.4, tem um bom espaço 

para colocação de armário na entrada, no espaço morto para a visualização do ETP. 
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Portanto, embora possa haver espaço no PTA para o material do aluno, a opção 

deverá ser pela colocação de armários nas duas laterais à entrada da sala, para a 

acomodação deste material.   

 

7.4.3     Concepção do PTA 

O posto de trabalho do aluno para a aula de desenho com utilização de CAD tem 

peculiaridades já discutidas neste trabalho nos capítulos anteriores. As principais são 

a necessidade de alocação de equipamentos de informática, compartilhando o espaço 

de desenho e escrita e a acomodação de 02 alunos em cada PTA.  

 

As mesas tradicionais com tampo retangular não são adequadas para o layout 

adotado para o estudo de caso (Figura 7.4).  

 

Realizou-se, então, estudo para um novo formato de tampo, onde se procurou 

satisfazer as necessidades especificadas em relação ao conforto para a mesa do PTA 

e os seguintes critérios para o projeto da mesa: 

• Espaço para abrigar 02 alunos e possibilitar o trabalho à mão e com 

instrumentos tradicionais. 

• Espaço para suporte de 01 computador. 

• Possibilidade de isolamento da CPU fora do tampo da mesa para evitar 

vandalismo. 

• Espaço no tampo para acomodar monitor de até 21 polegadas. 

• Possibilidade de diferentes arranjos de layout. 

• Consideração sobre visibilidade local (tela do monitor e mesa). 

• Espaço que acomode pequenos grupos para reuniões. 

 

O primeiro passo para a determinação das dimensões do tampo foi considerar a 

área útil da sala, já anteriormente determinada, para acomodar os 25 PTA. Com este 

estudo, foi possível determinar que a área máxima que cada PTA pode ocupar é de 

4,20m2.  
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Utilizando-se os valores definidos no capítulo 6, para mesas de sala de aula, de 

modo que o mesmo tivesse um espaço mínimo de 0,70m x 0,65m para cada aluno, 

além de um espaço mínimo para os equipamentos de informática de 0,50m x 0,70m.  

Iniciou-se o estudo para o tampo, com uma forma retangular, clássica para mesas, 

com as dimensões 1,90m x 0,70m. A mesa tradicional com essas dimensões acomoda 

de forma razoavelmente confortável 2 alunos e o monitor do computador, mas o fato 

de ser reta, dificulta a visibilidade local, devido ao ângulo de rotação de cabeça e ao 

posicionamento do aluno em relação à tela do monitor. 

 

Os estudos seguintes para a mesa buscaram satisfazer as medidas e as 

especificações propostas, mas com um formato diferente, que pudesse solucionar as 

questões de visualização local.  

 

Para reduzir o ângulo de rotação de cabeça, foi necessário alterar o ângulo da 

borda da mesa com o plano do monitor para possibilitar o recuo do aluno em relação 

ao monitor e conseqüentemente melhorar a visão local. A mesa foi dividida em 2 

partes e inclinou-se a borda central em 15o, adicionando-se uma parte central para a 

colocação do monitor e do teclado, conforme Figura 7.5.  

 

Este ângulo de 15o foi determinado empiricamente usando-se placas móveis, 

simulando a parte do tampo da mesa destinada ao desenho à mão livre, permitindo 

que o aluno o ajustasse até obter uma posição de conforto visual local e global. 

 

Do resultado empírico, observou-se que o ângulo varia com o tamanho do 

monitor. Quanto menor o monitor, maior o ângulo, por exemplo, para monitor de 14” 

chegou-se ao ângulo de 23o. 

 

O refinamento do desenho do tampo da Figura 7.5 possibilitou o aumento da 

parte central da mesa, melhorando a acomodação do teclado e a inclinação da lateral 

do tampo em 22o. Esta inclinação foi necessária em função do layout adotado em 

arco com a normal da mesa voltada para o ETP, visando melhorar a junção das 

mesas.  
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Figura 7.5 Estudo para mesa.  

 

Chegou-se à configuração apresentada na Figura 7.6. Esta configuração atende às 

especificações de acomodação do computador e de 2 alunos, de forma confortável, 

permite a colocação da CPU sob a mesa, possibilita vários arranjos de layout. 

 

Figura 7.6 Projeto final do tampo da mesa, com inclinação de 15o. 

 

Como se optou por mesas sem ajustes, a medida adotada para a altura do 

tampo em relação ao piso foi de 70cm, acatando-se a medida mínima 
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recomendada na seção 6.7 para este tipo de mesa, devido à altura do monitor, 

para evitar a obstrução da visão global.  

 

Para minimizar o problema de material de aluno espalhado pelos espaços de 

circulação, foram colocados ganchos nas laterais da mesa para pendurar 

mochilas. A Figura 7.7 apresenta a configuração final da mesa PTA. 

 

 

Figura 7.7 Configuração final da mesa proposta para o PTA do estudo de caso. 

 

Para o assento do PTA, optou-se por cadeiras disponíveis no mercado, pois 

existe grande variedade de modelos que satisfazem as necessidades e que estão de 

acordo com as especificações apresentadas neste trabalho, além das questões de 

economia.  

 

7.4.4     Posto de trabalho do Professor (PTP) 

O último critério, para os estudos do projeto, é o espaço de trabalho do professor. 

Embora o ETP já tenha sido abordado, em relação à disposição do quadro branco e 

da tela de projeção, resta ainda o posto de trabalho do professor (PTP), ou seja a 

mesa do professor. 

 

Os requisitos de projeto para a mesa do PTP que devem ser satisfeitos para o 

presente estudo de caso são: 

Tampo em 
MDF na cor  
natural 
envernizado 

Caixa para CPU em 
chapa de metal 
perfurado. Gancho em 

metal  para 
mochilas 
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• Abrigar um computador instrucional. 

• Espaço que permita o atendimento aos alunos. 

• Possibilitar a colocação de painel de comando dos controles de luz, som, 

projeção e ar-condicionado no próprio posto do professor. 

 

Para o projeto da mesa do professor foi considerado também o critério de 

visibilidade do espaço do aluno. Como a mesa será colocada em frente ao quadro e à 

tela de projeção, voltada para os PTA, o computador instrucional colocado entre o 

professor e o aluno obstrui a visão da sala, para evitar esta obstrução, foi proposta 

uma inclinação numa das extremidades para suporte do computador.  

 

Além desta inclinação, foi acrescentado um espaço para a colocação do painel de 

controle de luz, som e ar condicionado, de modo que os mesmos estejam à mão do 

professor, evitando que ele tenha que se deslocar quando necessita controlar qualquer 

um destes itens, como por exemplo, para apagar ou acender as luzes durante as 

projeções. A Figura 7.8 apresenta o projeto da mesa do professor proposto para o 

estudo de caso. 

 

Figura 7.8 Projeto para mesa do professor para o estudo de caso. 

 

Painel 
para 
controles 
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Para a altura da mesa adotou-se a mesma medida do PTA, ou seja 70cm a partir 

do piso, e o assento o mesmo a ser usado nos PTA.  

 

7.4.5     Posição dos quadros e da tela de projeção. 

O quadro branco e a tela de projeção serão fixados paralelos à parede entre as 

portas de entrada e, portanto seus comprimentos estão vinculados a este espaço. Mas, 

para a determinação da altura, deve-se considerar a distância da primeira fileira de 

carteiras e o ângulo do campo visual para a discriminação cromática de 30o, para o 

cálculo, como descrito na seção 6.2. 

 

Assim, a medida da altura do quadro branco e da tela de projeção no espaço de 

trabalho do professor, para o estudo de caso, deverá ser de no máximo 2.30m, 

considerando-se que a primeira fileira de PTA será colocada a 4.00m do quadro 

branco e da tela. 

  

Para a altura de fixação a partir do piso, deve-se considerar os dados referentes à 

altura do olho do aluno sentado, de 0.85m a partir do assento. Considerando o 

assento com altura média de 0.50m de piso, a tela deveria estar fixada a 1.35m do 

piso.  

 

Porém, a sala de aula para desenho tem um fator de obstrução: os monitores dos 

computadores do PTA e do PTP. Para otimizar a visualização da tela e do quadro 

branco, pode-se acrescentar mais 0.15m à distância do piso à tela, e fixá-la a 1.50m 

do piso, sem prejuízo do conforto visual para o aluno. Mas neste caso, há a 

necessidade de levantamento do piso na região do ETP, para que o quadro branco 

fique ao alcance do professor.  

 

7.5     PROJETO PROPOSTO 

 

Concluindo, o projeto sugerido para a sala de aula de desenho do estudo de caso 

tem a planta com o layout final apresentado na Figura 7.9 e no Apêndice F com as 

principais características descritas a seguir:  
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• Acomodação de 50 alunos em 25 PTA distribuídos no espaço de área útil da 

sala de forma desencontrada, em arcos de aproximadamente 1,00m de 

distância.   

• Postos de trabalho de aluno com mesas para acomodar um computador com 

monitor de até 21 polegadas e 02 alunos, com espaço livre para trabalho à 

mão com 0,79mx0,66m.   

• Posto de trabalho do professor com mesa para acomodar o computador 

instrucional, painel para colocação de controles de luz, som e ar 

condicionado, e espaço livre para atendimento de aluno de 1,20mx0,60m. 

• Espaço de trabalho do professor, com quadro branco e tela de projeção, 

localizado entre as duas portas de entrada existentes na sala. O quadro branco, 

dividido em duas porções úteis de 2,45m e inclinado em 5o, está situado nas 

laterais da tela de projeção, de mesma medida, que ocupa a posição central do 

ETP. 

 

Figura 7.9 Sugestão final de projeto para a sala de aula do estudo de caso.  
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O projeto apresentado para este estudo de caso buscou priorizar os critérios 

colocados como importantes para os usuários professores e alunos da sala de aula, 

além de respeitar as restrições de projeto que o redesenho da sala impunha e adotar 

os parâmetros resultantes das pesquisas e estudos realizados.  

 

    

7.6    AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Para os itens de conforto os projetos foram realizados “à parte”, supõe-se que os 

critérios tenham sido satisfeitos e, portanto, entram na avaliação como 100% 

satisfeitos.  

 

Para todos os outros critérios de Layout e Mobiliário, serão atribuídas notas de 

acordo com a satisfação dos critérios, por exemplo, para circulação existem 2 pontos 

críticos na sala, que não satisfazem as medidas mínimas, para este critério serão 

descontados 8% (2/25) do total da nota. A visibilidade do ETP fica prejudicada em 

aproximadamente 20% dos PTA em função dos monitores de 21”, por isso atribui-se 

nota 80 na avaliação.  A seguir, através de média ponderada obtém-se a avaliação 

final para a sala. 

 

Tabela 7.1 Avaliação do projeto 

 CRITÉRIOS SIM NÃO NOTA PESO NOTA 
FINAL 

Térmico   100 15,6% 15,6 
Lumínico   100 13,1% 13,1 CONFORTO 
Acústico   100 10,4% 10,4 
Circulação    92 14,5% 13,3 
Visibilidade do ETP   80 15,3% 12,2 LAYOUT Espaço para 
trabalhar em grupo   100 8,9% 8,9 

Espaço para 
material do aluno    100 5,9% 5,9 

Móveis PTA   100 9,4% 9,4 MOBILIÁRIO 

Móveis PTP   100 6,9% 6,9 
NOTA FINAL ATRIBUIDA AO PROJETO 95,7 
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As Tabelas 7.1 e 7.2 mostram a avaliação do projeto do estudo de caso e da sala 

B (Figura 4.7) respectivamente, com a nota atribuída a cada critério e a avaliação 

final de cada uma.  

 

Para a sala original, antes da reforma, a avaliação foi realizada com base nos 

estudos da sala B do capítulo 4, onde os problemas da sala foram levantados e as 

notas para os critérios foram atribuídas considerando o grau de satisfação de cada 

item. Por exemplo, para a nota 60 atribuída à visibilidade do ETP se considerou o 

fato de ter boa visibilidade do quadro em 60% dos PTA. Já para a circulação, só 40% 

do espaço da sala permite fácil acesso e boa circulação.  

 

Considerando que no projeto novo os monitores são de 21” ao invés de 14” o 

efeito negativo da dimensão do monitor, que resultou na nota baixa de visualização 

do ETP  neste projeto, não existe na sala original. 

 

Tabela 7.2 Avaliação da sala B 

 CRITÉRIOS SIM NÃO NOTA PESO NOTA 
FINAL 

Térmico   40 15,6% 6,2 
Lumínico   70 13,1% 9,2 CONFORTO 
Acústico   80 10,4% 8,3 
Circulação    40 14,5% 5,8 
Visibilidade do ETP   60 15,3% 9,2 LAYOUT Espaço para 
trabalhar em grupo   100 8,9% 8,9 

Espaço para 
material do aluno    0 5,9% 0,0 

Móveis PTA   50 9,4% 4,7 MOBILIÁRIO 

Móveis PTP   60 6,9% 4,1 
NOTA FINAL ATRIBUIDA A SALA B 56,5 

 

 

7.7    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de um procedimento racional e considerando os critérios e os respectivos 

parâmetros como guias de projeto, chegou-se a um projeto otimizado baseado no 

modelo onde a dinâmica está no layout da sala, o que reforça o enfoque dado ao 
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arranjo físico da sala e ao mobiliário, buscando satisfazer às questões de visualização 

e circulação para a sala de aula de desenho. 

 

A comparação da avaliação da sala existente e dos estudos para a remodelação 

desta sala nos mostra que é possível uma melhora na faixa de 40% para a nova sala. 
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APÍTULO 8 

 

 

 

CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 

 
Neste capítulo apresenta-se a conclusão final do 

trabalho e devido ao caráter temporal de algumas questões 

abordadas neste trabalho, apresenta-se sugestões para a 

continuidade e complementação da pesquisa realizada até 

o presente momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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8.1    CONCLUSÃO 

 
Ao se iniciar este trabalho, colocou-se como objetivo a análise de problemas 

gerados pela improvisação dos laboratórios utilizados como salas de aula de Desenho 

e CAD. Buscou-se, também, diretrizes, critérios e parâmetros de projeto para um 

ambiente informatizado de ensino, que pudessem servir como sugestões para futuros  

projetos de salas de aula de Desenho e CAD. Procurou-se, enfim, resposta para a 

pergunta: o que fazer com nossas velhas e inadequadas salas de aula de pranchetas? 

 

Estas questões nortearam a pesquisa durante todo o seu desenvolvimento, e os 

problemas apontados por professores e alunos, assim como as sugestões, foram aos 

poucos delineando os caminhos para a resposta à pergunta inicial.   

 

Foi realizada uma revisão da evolução da tecnologia de ensino. E foram 

identificados problemas das salas de aula de desenho, dos quais os políticos 

administrativos tais como defasagem e falta de material e equipamentos e falta de 

pessoal técnico, foram descartados em função de não se tratarem de problemas 

diretamente relacionados às questões de projeto e, portanto não fazerem parte do 

escopo deste trabalho. Os que podem ser resolvidos através de intervenção no projeto 

são: conforto térmico, layout da sala, iluminação, circulação, espaço para material de 

aluno, quadro branco, mobiliário inadequado (móveis do PTA e PTP), instalações 

elétricas, visibilidade do espaço de trabalho do professor, visibilidade do espaço de 

projeção, número de alunos por computador, número de alunos por turma, espaço 

para trabalhar em grupo, acústica.    

 

Com base nestas análises foi estabelecido o modelo simplificado da dinâmica da 

sala de aula, onde a interação do espaço de trabalho do aluno e do espaço de trabalho 

do professor se faz em função do layout, com os itens circulação e visualização como 

apresentado no capítulo 3. 

 

Em seguida, os PTA foram avaliados, utilizando-se o método de Integral 

Nebulosa e pode-se conhecer os problemas e determinar as necessidades deste 

espaço.  
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Na etapa final do levantamento e análise, foram definidos como critérios de 

projeto: circulação, visibilidade do ETP, espaço para trabalhar em grupo, conforto 

térmico, conforto lumínico e conforto acústico, espaço para material do aluno, 

móveis do PTA e móveis do PTP. Foram utilizados os métodos de entrevista direta e 

AHP para determinação dos pesos dos critérios para a avaliação de projetos e os 

parâmetros destes critérios foram definidos. No estudo sobre os valores limites para 

os parâmetros do projeto chegou-se a conclusão de que a tolerância da visão humana 

à deformação é menor quando se trata de informações gráficas.    

 

Realizou-se um estudo de caso, no qual os critérios e parâmetros sugeridos neste 

trabalho foram empregados no projeto da remodelação de uma antiga sala de aula de 

pranchetas utilizada como laboratório para aula de desenho com utilização dos 

sistemas CAD. A análise permitiu a comprovação do modelo simplificado para a 

dinâmica da sala de aula que serviu para guiar os esforços da melhoria do ambiente 

de ensino. Através de uma metodologia racional de projeto, direcionada em função 

dos critérios e dos parâmetros estabelecidos, chegou-se a uma proposta para a 

reforma da sala.  

 

Esta metodologia traz como contribuição, uma forma de otimizar a distribuição 

dos PTA, determinando as áreas de melhor visualização global em relação ao quadro 

branco e à tela de projeção, além de privilegiar a circulação entre os PTA e permitir a 

flexibilização deste arranjo. Assim como o mobiliário proposto permite boa 

visualização local em relação às telas do monitor, para os dois alunos ocupantes 

destes postos, graças à ligeira inclinação que apresenta no tampo. 

 

Por fim, foi feita a avaliação do projeto que em comparação com a sala original e 

algumas alternativas possíveis encontradas demonstrou ser a mais adequada.  

 

Espera-se que as sugestões apresentadas neste trabalho contribuam para futuros 

projetos de salas de aula de desenho e CAD e sirvam para a avaliação destes novos 
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projetos e de salas já existentes. E que as informações, aqui contidas, sejam 

relevantes e possam fornecer a resposta à nossa pergunta inicial. 

 

Mas para os que, ainda assim, não sabem o que fazer com nossas velhas 

pranchetas fica aqui um apelo: por favor, não coloquem seus computadores sobre 

elas. 

 

 

8.2    TRABALHOS FUTUROS 

 

A concretização do projeto do estudo de caso, em que se considerou e adotou os 

critérios e parâmetros propostos neste trabalho para o projeto de uma sala de aula de 

Desenho e CAD, possibilitará que futuramente se realize a avaliação desta sala. 

 

Portanto, sugere-se como trabalho futuro a avaliação da nova sala de aula de 

Desenho e CAD da Escola Politécnica da USP, sob os pontos de vista do conforto, da 

ergonomia e da usabilidade, para a qual propõe-se a utilização dos pesos 

determinados para cada um dos critérios apresentados e os parâmetros adotados. 

 

Sugere-se também uma pesquisa constante sobre as mudanças na metodologia de 

ensino e evolução tecnológica, pois são questões temporais que estão em constante 

evolução. 

   

As questões relacionadas ao conforto e a ergonomia, parâmetros que envolvem o 

ser humano, não se modificam tão rapidamente, mas necessitam ser adequadas e 

otimizadas constantemente em função da rápida evolução tecnológica.   
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 ANEXO A:  Plantas enviadas por professores dos laboratórios. 

 
 

Figura A1    UFBA (Universidade Federal da Bahia) 
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Figura A2    UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
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Figura A3    UNESP (Universidade Estadual Paulista) -  Desenho Industrial 
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Figura A4    UNESP (Universidade Estadual Paulista)  - ARQUITETURA 
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Figura A5     USP (Universidade de São Paulo) – POLI 
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Figura A6     USP (Universidade de São Paulo)  – SÃO CARLOS
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Figura A7     POLI - Pernambuco 
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APÊNDICE A    

Questionário para determinação dos pesos para os alunos da UNESP.  
 
Atribuir pesos, com valores de 0.0 a 1.0, para os itens separadamente.  
 
Atribuir pesos, com valores de 0.0 a 1.0, para os sete itens separadamente.  
 

1. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) ?  x1 = 
2. Qual o peso do espaço disponível p/ trabalhar (x2) ? x2 = 
3. Qual o peso do espaço disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3) ? x3 = 
4. Qual o peso da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) ?  x4 =               
5. Qual o peso da posição das mesas em relação umas às outras (x5) ?  x5 = 
6. Qual o peso da circulação (x6) ?  x6 = 
7. Qual o peso da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) ?  x7 = 

 
Atribuir pesos, com valores de 0.0 a 1.0 para os seguintes itens juntos. (Os valores atribuídos aos 
itens de forma conjunta devem ser maiores do que cada um separadamente, por exemplo se for 
atribuído valores (0.3, 0.2) para um par, o valor dos dois juntos deve ser maior ou igual a 0.3) 
 
Para dois itens juntos:  
8. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) e da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) juntos?     
(x1, x4) = 
9. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) e da posição das mesas em relação umas às outras (x5) juntos?   
(x1, x5) = 
10. Qual o peso do tamanho das mesas (x1) e da circulação (x6) juntos?        (x1, x6) = 
11. Qual o peso do tamanho das mesas (x1) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do 
professor (x7) juntos?        (x1, x7) = 
12. Qual o peso da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?           
(x5, x6) =  
 
Para 3 itens juntos: 
13. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) e  da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) juntos?    (x1, x4, x5) =    
14. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) e  da 
circulação (x6) e juntos?  (x1, x4, x6) =    
15. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da 
circulação (x6) e juntos?    (x1, x5, x6) =    
16. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da  
visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?     (x1, x5, x7) =    
17. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da circulação (x6) e da  visibilidade em relação ao espaço de 
trabalho do professor (x7) juntos?     (x1, x6, x7) =    
 
Para 4 itens juntos: 
18. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?     (x1, x4, x5, x6) =    
19. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da posição das mesas em relação umas às outras (x5), da 
circulação (x6), e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x5, x6, 
x7) =    
 
Para 5 itens juntos: 
20. Qual o peso do tamanho da mesa (x1)  do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação 
(x6), juntos?   (x1, x2, x4, x5, x6) =   
21. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3), 
da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6), e da visibilidade em relação 
ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x3, x5, x6, x7) =   
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22. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6), e da visibilidade em relação ao 
espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x4, x5, x6, x7) =   
 
Para 6 itens juntos: 
23. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?  (x1, x2, x3, x4, x5, x6) =  
24. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da posição das mesas em relação umas às outras (x5), da 
circulação (x6) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x2, x3, 
x5, x6, x7) =  
25. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras (x5), da circulação 
(x6) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x2, x4, x5, x6, x7) 
=  
26. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3), 
da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras 
(x5), da circulação (x6) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  
(x1, x3, x4, x5, x6, x7) =  
 
Para os 7 itens juntos: 
27. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5), da circulação (x6) e da visibilidade em relação ao espaço de 
trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) = 1.0 
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APÊNDICE B    

Dados obtidos com as respostas da pesquisa com os alunos da POLI. 
 
DETERMINAÇÃO DE h(x) (PELA MÉDIA DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS) 
 

M
es

a 

Ite
m

 
Tamanho 
da mesa 
 

Espaço 
disponível 
p/ trabalhar 

Espaço 
disponível 
p/ material 
de apoio 

Disposição 
equipamento 
sobre as 
mesas 

Posição 
mesas 
em 
relação 
umas às 
outras 

circulação Visibilidade 
em relação 
ao espaço de 
trabalho do 
professor 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
01 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.4 
02 0.85 0.7 0.7 0.75 0.8 0.7 0.75 
04 1.0 1.0 0.7 0.9 1.0 0.85 0.8 
07 0.8 0.5 0.6 0.8 1.0 0.6 0.6 
08 0.6 0.5 0.33 0.56 0.8 0.9 0.6 
09 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 
13 0.8 0.55 0.55 0.65 0.6 0.6 0.6 
14 0.65 0.3 0.25 0.3 0.55 0.45 0.3 
 
 
DETERMINAÇÃO DOS PESOS (g) 
Pesquisas para determinação do peso de cada atributo, para cada posto de trabalho. 

 
X1  
Tamanho 
das mesas 

 X2         
Espaço 
disponível 
para 
trabalhar 

 x3         
Espaço 
disponível 
para material 
de apoio 

 x4    
Disposição do 
equipamento 
sobre as mesas 

x5           
Posição das 
mesas em 
relação umas às 
outras 

x6     
circulação 

x7  
Visibilidade 
em relação 
ao espaço 
de trabalho 
do professor 

 
Atribuir pesos, com valores de 0.0 a 1.0, para os sete itens separadamente.  
 

8. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) ?  x1 = 
9. Qual o peso do espaço disponível p/ trabalhar (x2) ? x2 = 
10. Qual o peso do espaço disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3) ? x3 = 
11. Qual o peso da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) ?  x4 =               
12. Qual o peso da posição das mesas em relação umas às outras (x5) ?  x5 = 
13. Qual o peso da circulação (x6) ?  x6 = 
14. Qual o peso da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) ?  x7 = 

 
Atribuir pesos, com valores de 0.0 a 1.0 para os seguintes itens juntos. (Os valores atribuídos aos 
itens de forma conjunta devem ser maiores do que cada um separadamente, por exemplo se for 
atribuído valores (0.3, 0.2) para um par, o valor dos dois juntos deve ser maior ou igual a 0.3) 
 
Para dois itens juntos:  
8. Qual o peso do tamanho das mesas (x1)  do espaço disponível p/ trabalhar (x2) juntos?   (x1, x2) = 
9. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) e da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) juntos?    
(x1, x4) = 
10. Qual o peso do tamanho da mesa (x1) e da posição das mesas em relação umas às outras (x5) 
juntos?   (x1, x5) = 
11. Qual o peso da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?     
(x5, x6) =  
 
Para 3 itens juntos: 
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12. Qual o peso do tamanho das mesas (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2) e da posição das 
mesas em relação umas às outras (x5) juntos?   (x1, x2, x5) = 
13. Qual o peso do tamanho das mesas (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2) e do espaço 
disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3) juntos?  (x1, x2, x3) =    
14. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) e  da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) juntos?    (x1, x4, x5) =    
15. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da 
circulação (x6) e juntos?    (x1, x5, x6) =    
 
Para 4 itens juntos: 
16. Qual o peso do tamanho das mesas (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço 
disponível p/ material de apoio ao trabalho (x3) e da posição das mesas em relação umas às outras (x5) 
juntos?  (x1, x2, x3, x5) = 
17. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4) e da posição das mesas em relação umas às outras (x5) juntos?       
(x1, x2, x4, x5) =    
18. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da posição das mesas 
em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?     (x1, x2, x5, x6) =    
19. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?     (x1, x4, x5, x6) =    
20. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho 
do professor (x7) juntos?     (x1, x4, x5, x7) =    
21. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da posição das mesas em relação umas às outras (x5), da 
circulação (x6), e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x5, x6, 
x7) =    
 
Para 5 itens juntos: 
22. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4) e da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5) juntos?   (x1, x2, x3, x4, x5) =   
23. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da 
circulação (x6), juntos?   (x1, x2, x3, x5, x6) =   
24. Qual o peso do tamanho da mesa (x1)  do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação 
(x6), juntos?   (x1, x2, x4, x5, x6) =   
25. Qual o peso do tamanho da mesa (x1)  do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras (x5) e da 
visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?   (x1, x2, x4, x5, x7) =   
26.  Qual o peso do tamanho da mesa (x1), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da 
posição das mesas em relação umas às outras (x5), da circulação (x6) e da visibilidade em relação ao 
espaço de trabalho do professor (x7),  juntos?  (x1, x4, x5, x6, x7) =   

 
Para 6 itens juntos: 
27. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5) e da circulação (x6) juntos?  (x1, x2, x3, x4, x5, x6) =  
28. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do 
professor (x7)  juntos?   (x1, x2, x3, x4, x5, x7) =  
29. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), da disposição do 
equipamento sobre as mesas (x4), da posição das mesas em relação umas às outras (x5), da circulação 
(x6) e da visibilidade em relação ao espaço de trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x2, x4, x5, x6, x7) 
=  
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Para os 7 itens juntos: 
30. Qual o peso do tamanho da mesa (x1), do espaço disponível p/ trabalhar (x2), do espaço disponível 
p/ material de apoio ao trabalho (x3), da disposição do equipamento sobre as mesas (x4), da posição 
das mesas em relação umas às outras (x5), da circulação (x6) e da visibilidade em relação ao espaço de 
trabalho do professor (x7) juntos?  (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) = 1.0 
 
 
ALUNO 01 
PARA 

UM 

ITEM 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
0.15  

(x1, x2)= 
0.4 

(x1, x2, x3)=  
0.5 

(x1, x2, x3, x5)= 
0.8  

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
0.9  

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
0.95 

(x2) = 
0.2 

(x1, x4)= 
0.3 

(x1, x2, x5)= 
0.4 

(x1, x2, x4, x5)= 
0.8 

(x1, x2, x3, x5, x6)=  
0.9 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
0.95 

(x3) = 
0.2 

(x1, x5)= 
0.2 

(x1, x4, x5)= 
0.5 

(x1, x2, x5, x6)= 
0.7 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
0.8 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
0.85 

(x4) = 
0.2 

(x5, x6)= 
0.2 

(x1, x5, x6)= 
0.5 

(x1, x4, x5, x6)= 
0.7 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
0.8 

 

(x5) = 
0.15 

  (x1, x4, x5, x7)= 
0.6 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
0.8 

 

(x6) = 
0.15 

  (x1, x5, x6, x7)= 
0.5 

  

(x7) = 
0.3 

     

 
 
 
Mesa 01 X1 x2 X5 X3 X4 x6 x7 
h(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
G 0.15 0.4 0.4 0.8 0.9 0.95 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
G 0.15 0.2 0.5 0.6 0.8 0.95 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
h(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
G 0.15 0.4 0.4 0.8 0.8 0.85 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
G 0.15 0.2 0.5 0.6 0.8 0.95 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 
 
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
h(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
G 0.15 0.2 0.5 0.5 0.8 0.85 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.2 0.5 0.5 0.56 0.5 0.33 
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Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
H(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
G 0.15 0.4 0.5 0.8 0.9 0.95 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.4 0.5 0.8 0.9 0.9 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
h(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 0.15 0.3 0.5 0.7 0.8 0.85 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.3 0.5 0.6 0.6 0.55 0.55 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
h(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 0.15 0.2 0.5 0.7 0.8 0.85 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.2 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
 
 
ALUNO 02 
 
PARA 
UM 
ITEM 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
0.2   

(x1, x2)= 
0.4  

(x1, x2, x3)= 
0.5  

(x1, x2, x3, x5)= 
0.7  

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
0.9  

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
1.0 

(x2) = 
0.2 

(x1, x4)= 
0.3 

(x1, x2, x5)= 
0.5 

(x1, x2, x4, x5)= 
0.7 

(x1, x2, x3, x5, x6)= 
0.9 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
1.0 

(x3) = 
0.1 

(x1, x5)= 
0.3 

(x1, x4, x5)= 
0.5 

(x1, x2, x5, x6)= 
0.7 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
0.8 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
0.9 

(x4) = 
0.1  

(x5, x6)= 
0.3 

(x1, x5, x6)= 
0.5 

(x1, x4, x5, x6)= 
0.6 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
0.8 

 

(x5) = 
0.1 

  (x1, x4, x5, x7)= 
0.6 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
0.8 

 

(x6) = 
0.2 

  (x1, x5, x6, x7)= 
0.6 

  

(x7) = 
0.2  

     

 
Mesa 01 X1 X2 X5 X3 X4 X6 X7 
H(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
G 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
H(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
G 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
H(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
G 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
H(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
G 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj) 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 
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)  
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
H(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
G 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj)
)  

0.2 0.3 0.5 0.6 0.56 0.5 0.33 

 
Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
H(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
G 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
H(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.55 0.55 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
H(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.2 0.3 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
 
ALUNO 03 
 
PARA 
UM 
ITEM 
 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
0.25 

(x1, x2)= 
0.35 

(x1, x2, x3)= 
0.4 

(x1, x2, x3, x5)= 
0.55 

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
0.60 

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
0.80 

(x2) = 
0.2 

(x1, x4)= 
0.4 

(x1, x2, x5)= 
0.45 

(x1, x2, x4, x5)= 
0.50 

(x1, x2, x3, x5, x6)= 
0.55 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
0.75 

(x3) = 
0.1 

(x1, x5)= 
0.3 

(x1, x4, x5)= 
0.35 

(x1, x2, x5, x6)= 
0.50 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
0.55 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
0.80 

(x4) = 
0.2 

(x5, x6)= 
0.25 

(x1, x5, x6)= 
0.35 

(x1, x4, x5, x6)= 
0.50 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
0.60 

 

(x5) = 
0.15 

  (x1, x4, x5, x7)= 
0.55 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
0.60 

 

(x6) = 
0.15  

  (x1, x5, x6, x7)= 
0.60 

  

(x7) = 
0.2  

     

 

Mesa 01 x1 x2 x5 x3 x4 x6 x7 
h(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
g 0.25 0.35 0.45 0.55 0.6 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
g 0.25 0.3 0.35 0.55 0.6 0.75 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.3 0.35 0.55 0.6 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
h(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 



AMBIENTE PARA O ENSINO DE DESENHO ADEQUADO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E 
ÀS NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

153  

g 0.25 0.35 0.45 0.5 0.55 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.35 0.45 0.5 0.55 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
g 0.25 0.3 0.35 0.55 0.6 0.75 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.3 0.35 0.55 0.6 0.6 0.5 
 
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
h(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
g 0.15 0.25 0.35 0.6 0.6 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.15 0.25 0.35 0.6 0.56 0.5 0.33 
 
Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
h(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
g 0.25 0.35 0.4 0.55 0.55 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.35 0.4 0.55 0.55 0.8 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
h(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 0.25 0.4 0.35 0.5 0.6 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.4 0.35 0.5 0.6 0.55 0.55 
Obs : na mesa 13 tem um erro (x1,x4)=0.4 e (x1,x4,x5)=0.35, embora não interfira no resultado final 
da avaliação. 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
H(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 0.25 0.3 0.35 0.5 0.55 0.8 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.25 0.3 0.35 0.3 0.3 0.3 0.25 
 
 
ALUNO 04 
 
PARA 
UM 
ITEM 
 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
0.6 

(x1, x2)= 
0.75  

(x1, x2, x3)= 
0.775 

(x1, x2, x3, 
x5)= 0.815  

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
0.82 

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
0.83 

(x2) = 
0.55 

(x1, x4)= 
0.65 

(x1, x2, x5)= 
0.8 

(x1, x2, x4, 
x5)= 0.815 

(x1, x2, x3, x5, x6)= 
0.825 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
0.94 

(x3) = 
0.45 

(x1, x5)= 
0.625 

(x1, x4, x5)= 
0.775 

(x1, x2, x5, 
x6)= 0.82 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
0.825 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
0.995 

(x4) = 
0.25 

(x5, x6)= 
0.625 

(x1, x5, x6)= 
0.795 

(x1, x4, x5, 
x6)= 0.8 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
0.925 

 

(x5) = 
0.25 

  (x1, x4, x5, 
x7)= 0.9 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
0.925 

 

(x6) = 
0.3 

  (x1, x5, x6, 
x7)= 0.915 

  

(x7) = 
0.85 

     

 
 
        
Mesa 01 x1 x2 x5 x3 x4 x6 x7 
h(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
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g 0.6 0.75 0.8 0.815 0.82 0.83 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.75 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
g 0.6 0.65 0.775 0.9 0.925 0.94 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.65 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
h(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
g 0.6 0.75 0.8 0.815 0.825 0.995 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.75 0.8 0.815 0.825 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
g 0.6 0.65 0.775 0.9 0.925 0.94 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.65 0.775 0.6 0.6 0.6 0.5 
 
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
h(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
g 0.3 0.325 0.795 0.915 0.925 0.995 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.3 0.325 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
 
Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
h(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
g 0.6 0.75 0.775 0.815 0.825 0.83 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.75 0.775 0.815 0.825 0.83 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
h(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 0.6 0.65 0.775 0.8 0.925 0.995 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
H(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 0.6 0.65 0.795 0.82 0.825 0.995 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.6 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
 
ALUNO 05 
 
PARA 
UM 
ITEM 
 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
1.0  

(x1, x2)= 
1.0 

(x1, x2, x3)= 
1.0 

(x1, x2, x3, x5)= 
1.0 

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
1.0 

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
1.0 

(x2) = 
0.7 

(x1, x4)= 
1.0 

(x1, x2, x5)= 
1.0 

(x1, x2, x4, x5)= 
1.0 

(x1, x2, x3, x5, x6)= 
1.0 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
1.0 

(x3) = 
1.0 

(x1, x5)= 
1.0 

(x1, x4, x5)= 
1.0 

(x1, x2, x5, x6)= 
1.0 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
1.0 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
1.0 

(x4) = 
0.8 

(x5, x6)= 
1.0 

(x1, x5, x6)= 
1.0 

(x1, x4, x5, x6)= 
1.0 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
1.0 

 

(x5) = 
1.0 

  (x1, x4, x5, x7)= 
1.0 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
1.0 

 

(x6) = 
1.0 

  (x1, x5, x6, x7)= 
1.0 
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1.0 1.0 

(x7) = 
1.0 

     

 

Mesa 01 X1 x2 X5 X3 X4 x6 x7 
h(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
G 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
G 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
h(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
G 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
G 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
 
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
h(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
G 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
 
Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
h(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
g 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
h(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
h(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
 
 

PELA MÉDIA 
 
PARA 
UM 
ITEM 
 

PARA 
DOIS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA TRÊS 
ITENS 
JUNTOS 

PARA 
QUATRO 
ITENS 
JUNTOS 

PARA CINCO 
ITENS JUNTOS 

PARA SEIS ITENS 
JUNTOS 

(x1) = 
0.44 

(x1, x2)= 
0.58 

(x1, x2, x3)= 
0.635 

(x1, x2, x3, x5)= 
0.773 

(x1, x2, x3, x4, x5)= 
0.844 

(x1, x2, x3, x4, x5, x6)= 
0.916 
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(x2) = 
0.37 

(x1, x4)= 
0.53  

(x1, x2, x5)= 
0.63 

(x1, x2, x4, x5)= 
0.763 

(x1, x2, x3, x5, x6)= 
0.835 

(x1, x2, x3, x4, x5, x7)= 
0.928 

(x3) = 
0.37 

(x1, x5)= 
0.485 

(x1, x4, x5)= 
0.625 

(x1, x2, x5, x6)= 
0.744 

(x1, x2, x4, x5, x6)= 
0.795 

(x1, x2, x4, x5, x6, x7)= 
0.909 

(x4) = 
0.31 

(x5, x6)= 
0.475   

(x1, x5, x6)= 
0.629 

(x1, x4, x5, x6)= 
0.72 

(x1, x2, x4, x5, x7)= 
0.825 

 

(x5) = 
0.33 

  (x1, x4, x5, x7)= 
0.73 

(x1, x4, x5, x6, x7)= 
0.825 

 

(x6) = 
0.36 

  (x1, x5, x6, x7)= 
0.723 

  

(x7) = 
0.51 

     

 
        
Mesa 01 X1 x2 X5 X3 X4 x6 x7 
h(x) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 
g 0.44 0.58 0.63 0.773 0.844 0.916 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.58 0.63 0.7 0.7 0.6 0.4 
 
Mesa 02 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 
g 0.44 0.485 0.625 0.73 0.825 0.928 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.485 0.625 0.73 0.7 0.7 0.7 
 
Mesa 04 X1 X2 X5 X4 X6 X7 X3 
h(x) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.7 
g 0.44 0.58 0.63 0.763 0.795 0.909 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.58 0.63 0.763 0.795 0.8 0.7 
 
Mesa 07 X1 X5 X4 X7 X2 X3 X6 
h(x) 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 
g 0.44 0.485 0.625 0.73 0.825 0.928 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.485 0.625 0.6 0.6 0.6 0.5 
 
Mesa 08 X6 X5 X1 X7 X4 X2 X3 
h(x) 0.9 0.8 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
g 0.36 0.475 0.629 0.723 0.825 0.909 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.36 0.475 0.6 0.6 0.56 0.5 0.33 
 
Mesa 09 X1 X2 X3 X5 X6 X4 X7 
h(x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
g 0.44 0.58 0.635 0.773 0.835 0.916 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.58 0.635 0.773 0.835 0.9 0.8 
 
Mesa 13 X1 X4 X5 X6 X7 X2 X3 
h(x) 0.8 0.65 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
g 0.44 0.53 0.625 0.72 0.825 0.909 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.53 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 
 
Mesa 14 X1 X5 X6 X2 X4 X7 X3 
H(x) 0.65 0.55 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
g 0.44 0.485 0.629 0.744 0.795 0.909 1.0 
(h(xj))∧g(Ah(xj))  0.44 0.485 0.45 0.3 0.3 0.3 0.25 
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RESULTADOS 
 
POSTO ALUNO 1 ALUNO 2 ALUNO 3 ALUNO 4 ALUNO 5 MÉDIA 
01 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 
02 0.7 0.7 0.7 0.75 0.85 0.73 
04 0.8 0.8 0.8 0,825 1.0 0.8 
07 0.6 0.6 0.6 0.775 1.0 0.625 
08 0.56 0.6 0.6 0.6 0.9 0.6 
09 0.9 0.9 0.8 0.83 1.0 0.9 
13 0.6 0.6 0.6 0.65 0.8 0.6 
14 0.45 0.45 0.35 0.6 0.65 0.485 
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APÊNDICE C   

Questões da pesquisa de AHP 
Foram entrevistados 6 professores, aqui identificados apenas como entrevistados de 1 a 6.   
 
Nível 1 –  Sala de aula 
L - Layout,   
C - conforto,  
M - mobília 
 
1 - Em relação ao parâmetro C – conforto, o parâmetro L – layout é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante      X 
Um pouco menos importante       
Igualmente importante X X X  X  
Um pouco mais importante       
Mais importante    X   
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
2 - Em relação ao parâmetro M – mobília, o parâmetro L – layout é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante X     X 
Um pouco mais importante     X  
Mais importante  X X X   
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
3 - Em relação ao parâmetro M – mobília, o parâmetro C – conforto é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante X      
Um pouco mais importante   X   X 
Mais importante  X  X X  
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
Nível 2.1 (layout – L)  
L1 Circulação 
L2 Visibilidade Espaço do Prof. (EP) 
L3 Espaço no Posto Trabalho Aluno (PTA) 
L4 Espaço para trabalho em grupo 
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1 - Em relação ao parâmetro L2 – visibilidade do EP, o parâmetro L1 – circulação é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante X       
Um pouco menos importante     X  
Igualmente importante  X    X 
Um pouco mais importante    X   
Mais importante   X    
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
2 - Em relação ao parâmetro L3 Espaço no PTA, o parâmetro L1 – circulação é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante X    X  
Um pouco menos importante       
Igualmente importante  X  X   
Um pouco mais importante   X   X 
Mais importante       
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
3 - Em relação ao parâmetro L4 – espaço para trabalhar em grupo, o parâmetro L1 – circulação é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante  X X  X  
Um pouco mais importante       
Mais importante X     X 
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante    X   
 
4 - Em relação ao parâmetro L3 espaço no PTA, o parâmetro L2 – visibilidade do EP é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante   X  X  
Um pouco menos importante       
Igualmente importante  X     
Um pouco mais importante       
Mais importante X   X  X 
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
5 - Em relação ao parâmetro L4 – espaço para trabalhar em grupo, o parâmetro L2 – visibilidade do 
EP é 
 
 Entrevistado 
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Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante   X    
Um pouco menos importante       
Igualmente importante  X   X  
Um pouco mais importante       
Mais importante    X  X 
Muito mais importante X      
Absolutamente mais importante       
 
6 - Em relação ao parâmetro L4 espaço para trabalhar em grupo, o parâmetro L3 – espaço no PTA é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante  X X    
Um pouco mais importante      X 
Mais importante X   X X  
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
Nível 2.2 
C1 Conforto térmico 
C2 Iluminação 
C3 Acústica 
 
1 - Em relação ao parâmetro C2 - iluminação, o parâmetro C1 – conforto térmico é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante X   X X  
Um pouco mais importante  X    X 
Mais importante   X    
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
2 - Em relação ao parâmetro C3 - acústica, o parâmetro C1 – conforto térmico é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante X X X X   
Um pouco mais importante     X  
Mais importante      X 
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
3 - Em relação ao parâmetro C3 acústica, o parâmetro C2 - iluminação é 
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 Entrevistado 
Escala 1 2 3 4 5 6 

Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante   X    
Igualmente importante X X  X   
Um pouco mais importante       
Mais importante     X X 
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
Nivel 2.3 (mobiliário M) 
M1 Espaço para material do aluno 
M2 móveis do Posto Trabalho Aluno (PTA) 
M3 móveis do Posto Trabalho Professor (PTP) 
 
1 - Em relação ao parâmetro M2 – móveis no PTA, o parâmetro M1 – espaço para material do aluno é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante    X   
Um pouco menos importante  X     
Igualmente importante X  X  X X 
Um pouco mais importante       
Mais importante       
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
2 - Em relação ao parâmetro M3 - móveis no PTP, o parâmetro M1 – espaço para material do aluno é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante      X 
Um pouco menos importante    X X  
Igualmente importante  X     
Um pouco mais importante   X    
Mais importante X      
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
 
3 - Em relação ao parâmetro M3 – móveis do PTP, o parâmetro M2 –móveis do PTA é 
 Entrevistado 

Escala 1 2 3 4 5 6 
Absolutamente menos importante       
Muito menos importante       
Menos importante       
Um pouco menos importante       
Igualmente importante     X X 
Um pouco mais importante  X     
Mais importante X  X X   
Muito mais importante       
Absolutamente mais importante       
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APÊNDICE D    

Experimento para determinação do ângulo crítico de inclinação da tela (β). 

 

O experimento realizado foi a medição, com a utilização de um transferidor, de 

ângulos formado entre a direção normal da lousa (plano de suporte) e a direção de 

visualização do observador em diferentes distâncias, para verificar a legibilidade de 

frases e compreensão correta de formas geométricas colocadas na lousa. 

 

Conforme mostra a Figura E1, as medidas anotadas em tabelas foram tomadas 

através do depoimento de 5 alunos que avaliaram 4 posições, distantes 3,0m, 4,5m, 

6,0m e 8,5m, a partir do quadro em relação ao eixo central deste. O ângulo de 

inclinação da lousa em relação ao observador é o ângulo β entre a direção normal da 

lousa e a direção central de visualização do observador.  

 

Para o levantamento dos dados utilizou-se: 

• Lousa (quadro branco) de 1,50m x 1,00m com rodízios nos pés,  

• trena,  

• banco,  

• régua e  

• transferidor. 

 
O procedimento geral adotado para a realização do experimento foi o seguinte: 

colocou-se cada aluno sentado no banco em frente à lousa, inicialmente a uma 

distância de 3,0m, demarcada no chão com a trena, em uma reta no sentido ortogonal 

ao quadro. A seguir, rotacionou-se a lousa mantendo um eixo central fixo e variando 

o ângulo β em relação ao observador (Figura E1). Após as respostas do aluno 

avaliador, marcou-se a posição da lousa e mediu-se o ângulo formado, com o 

transferidor. Este procedimento foi repetido para todos os itens avaliados e cada um 

dos alunos avaliadores. 
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8,50m 

6,00m 

3,00m 

4,50m 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figura E1     Posição do observador em relação à lousa em rotação 
 

Para o teste de legibilidade de texto, foram escritas na lousa, frases 

desconhecidas para o aluno e com o ângulo β variando de 90° a 0°  foi solicitado que 

ele identificasse o momento em que fosse possível a leitura da frase. A partir do 

momento em que ocorreu a identificação do conteúdo e a leitura do texto foi 

realizada sem esforço, marcou-se a posição da lousa no chão e tomou-se a medida do 

ângulo. Posicionou-se o aluno na marca seguinte e o procedimento foi repetido para 

cada distância e para cada aluno e as frases foram trocadas a cada nova posição da 

lousa e do aluno. 

 

O resultado da rotação máxima, em graus, da posição dos alunos em relação à 

lousa, apontado pelos 5 alunos observadores para o teste de leitura de texto nas 

distâncias 3,0m e 8,5m é apresentado na Tabela E1. 

 
Tabela E1     Valores do ângulo crítico, em graus, para leitura de texto. 

TEXTO Aluno 1  Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Média Mediana Moda 
3,00m 70 o 76 o 76 o 71 o 83 o 75,2 o 76o 76o 

8,50m 61 o 70 o 65 o 70 o 70 o 67,2 o 70 o 70o 

 

β 
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Para o reconhecimento das formas geométricas, o procedimento foi semelhante 

ao teste de leitura de texto, sendo que a diferença entre eles foi que no de leitura o 

aluno não tinha conhecimento prévio do texto e a lousa estava alinhada com ele e no 

de formas geométricas o aluno tinha conhecimento da figura geométrica, e se iniciou 

o experimento com a lousa voltada de frente para o aluno, para depois ser girada, 

com β variando de 0o a 90o. 

 
A figura geométrica inicialmente verificada foi uma circunferência, com 

diâmetro de 40cm, traçada na parte central da lousa. Após posicionar o aluno de 

frente para a figura, foi solicitado a ele que indicasse o momento em que, na sua 

opinião, ocorria a transformação da imagem da circunferência em uma elipse. A 

partir de então, o procedimento segue o mesmo roteiro adotado para o teste da leitura 

de texto. A Tabela E2 apresenta os ângulos indicados pelos 5 alunos para 4 distâncias 

da lousa. 

 
Tabela E2     Ângulo crítico para visualização da circunferência 

Circunferência Aluno 
01 

Aluno 
02 

Aluno 
03 

Aluno 
04 

Aluno 
05 

Média Mediana 

3,00m 60o 50 o 60 o 45 o 60 o 55 o 60 o 
4,50m 60 o 55 o 50 o 53 o 55 o 54,6 o 55 o 
6,00m 55 o 48 o 60 o 50 o 65 o 55,6 o 55 o 
8,50m 45 o 53 o 57 o 45 o 64 o 52,8 o 53 o 

 

A forma geométrica seguinte a ser avaliada foi o quadrado. O procedimento 

adotado foi o mesmo do realizado com a circunferência, solicitando-se ao aluno que 

identificassem o momento que, para ele, a forma sofria algum tipo de distorção ou se 

ao invés de quadrado passa a entender a forma como um retângulo. Os ângulos 

resultantes da rotação da lousa em relação às observações dos alunos para as várias  

distâncias podem ser verificados na Tabela E3. 

 

Tabela E3     Ângulo crítico para visualização do quadrado 

Quadrado Aluno 
01 

Aluno 
02 

Aluno 
03 

Aluno 
04 

Aluno 
05 

Média Mediana 

3,00m 54o 52o 63o 62o 75o 61,2o 62o 
4,50m 60o 53o 59o 52o 68o 58,4o 59o 
6,00m 59o 46o 53o 50o 72o 56o 53o 
8,50m 54o 46o 53o 49o 68o 54o 53o 
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Finalmente, o teste foi realizado com uma semi-reta inclinada 45o em relação à 

horizontal e outra a 45o em relação à vertical,  concorrentes entre si, formando um 

ângulo reto (90o). Pediu-se ao aluno que identificasse o momento em que ocorria 

uma deformação no ângulo conforme a lousa  era rotacionada. Os resultados para o 

ângulo reto são apresentados na Tabela E4. 

 

Tabela E4     Ângulo crítico para visualização do ângulo reto. 

Ângulo 
reto 

Aluno 
01 

Aluno 
02 

Aluno 
03 

Aluno 
04 

Aluno 
05 

média mediana 

3,00m 68o 68o 77o 53o 67o 66.6o 68o 
4,50m 61o 70o 70o 50o 60o 62.2o 61o 
6,00m 72o 60o 70o 47o 60o 61.8o 60o 
8,50m 72o 60o 68o 40o 61o 60.2o 61o 
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APÊNDICE E  

Método gráfico para otimização de visualização do quadro branco em salas de 
aula. 

 

No projeto da sala, o quadro é dividido em 3 partes que denominaremos de partes 

A, B e C (conforme Figura F1).  

 

A posição do quadro central, normalmente encostada na parede.  

 

 

 

 

Figura F1    Posição dos quadros encostados na parede. 

Considerando como ângulo limite para a visualização da tela β = 65o, define-se a 

zona morta (ZM) de cada quadro. 

 

Como a sala é simétrica, basta analisar um dos lados, pois o resultado deste vale 

para o outro. Por isso, mostraremos aqui, como exemplo, a análise do lado A da sala. 

 

A zona morta ZMA criada pelo quadro lateral A, que pertence ao lado A da sala, 

é delimitada pelo lado lA do ângulo β posicionado na extremidade próxima do quadro 

central (interna) do quadro A. 

 

β β β 

ZMB 
ZMC ZMA 

lB 
lC 

lA 

Lado B Lado A 

Arco-capaz 
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A zona morta ZMB criada pelo quadro lateral B, que pertence ao lado B, da sala é 

delimitada pelo lado lB do ângulo β posicionado na extremidade externa do quadro 

B.  Do mesmo modo, a zona morta ZMC criada pelo quadro central é definida pelo 

lado lC . 

 

Conforme a Figura 10.2, quando a inclinação dos 3 quadros for zero, temos ZMA 

⊂ ZMC ⊂ ZMB e o aumento da área útil só poderá ser efetivamente alcançado pela 

redução de ZMB. A Figura 10.2 mostra também a zona morta delimitada pelo arco-

capaz de 120o, definido pelo limite do campo de visão binocular.  

 

Considerando, agora, o efeito do ângulo θ de inclinação dos quadros laterais:  

conforme a Figura F2, o aumento de θ reduz o ZMB, mas aumenta o ZMA. Como o 

quadro C se mantém fixo na parede, ZMC é invariante. 

 

 

Figura F2    Posição dos quadros inclinadas 

Assim, pode-se concluir que existe um ângulo θ de compromisso que é o ângulo 

ótimo que minimiza a zona morta, principalmente nas laterais da sala, pois a região 

central, próxima do quadro, pode ser aproveitada pelo PTP.  

 

β β 
β 

θ θ 

lB 

lC 
lA 

ZMB 
ZMA ZMC 

Lado B Lado A 

B C A

Arco-capaz 
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A estratégia de otimização é portanto determinar o ângulo θ que minimiza a área 

não sobreposta de ZMA com ZMC e ZMB com ZMC fora do arco-capaz.  
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APÊNDICE F   

Projeto final cotado 
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