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Introdução

A história mostra que o homem promove a evolução do seu co-
nhecimento na relação de aprendizagem estabelecida entre aqueles 
que possuem e transmitem informação e aqueles que procuram 
aprendê-la. Essa relação, que ocorre até os dias de hoje, confi gurou 
um espaço próprio chamado de ambiente de aprendizagem que, de 
acordo com a sociedade na qual se dá, desenvolve características 
peculiares, mas, de modo geral, sempre se estabelece de forma se-
melhante no que diz respeito à acomodação e posição corporal, tanto 
dos alunos quanto dos mestres. Portanto, a sala de aula, a carteira 
escolar e a cátedra – cadeira do mestre –  constituem acomodações 
que se desenvolveram no ambiente escolar para favorecer a posição 
sentada e auxiliar na atividade de ensino e aprendizagem.

Por meio de um paralelo traçado com a história da educação, 
evidencia-se a história do mobiliário escolar, mais especifi camente 
da carteira escolar, além dos primeiros sinais do design e da ergono-

 1 Mestre em design, Universidade Estadual Paulista.
 2 Professor titular, Universidade Estadual Paulista.
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mia nesse mobiliário. Dos aspectos que efetivam a confi guração do 
mobiliário escolar como posto de trabalho, a sua relevância como 
conjunto de sistemas –  ferramentas, máquinas e mobiliário – que 
auxilia especifi camente no desenvolvimento da atividade humana 
oferece a sustentação necessária para tratar do mobiliário esco-
lar como tal. Essa confi guração faz-se necessária, já que justifi ca 
a abordagem do design sob a ótica da ergonomia neste capítulo. 
Atualmente existe uma disponibilidade importante de metodologias 
de avaliação ergonômica com aplicações cada vez mais específi cas. 
Esse processo é visto como um andamento natural da evolução da 
área frente às demandas e exigências ocorridas. Por isso, Cuixart & 
Pons (1997) observam que são muitos os métodos aplicáveis numa 
análise e avaliação do ônus postural, porém poucos têm abrangência 
ampla das situações e, sobretudo, não apresentam os mesmos resul-
tados. Por essa razão existe a preocupação em dispor de ferramentas 
ou métodos capazes de evidenciar o ônus postural que indiquem 
o nível de gravidade ou de risco num posto específi co. Portanto, 
um dos aspectos mais importantes na seleção de um determinado 
método é o nível de adequação do mesmo em função dos objetivos 
predeterminados. 

Desse modo, a comparação entre metodologias realizada neste 
capítulo oferece instrumentos importantes para evidenciar as carac-
terísticas de cada uma, em função da aplicação em mobiliário escolar, 
além de falhas e elementos evolutivos da área. Esse processo revela 
uma série de possibilidades, sobretudo no sentido de promover um 
aprimoramento constante das metodologias estudadas. A aplicação 
da metodologia de avaliação ergonômica oferece como resultado 
todos os elementos necessários e essenciais para identifi car e destacar 
os reais problemas do local de trabalho. Uma intervenção adequada 
deve considerar todos os fatores do trabalho, de forma que seu efeito 
satisfaça às reais implicações locais.

Com base nesses princípios, a aplicação do método Ergonomic 
Workplace Analysis (EWA – Análise Ergonômica do Local de 
Trabalho) revelou sua estrutura abrangente, e uma correspondência 
em relação aos critérios destacados na comparação das metodolo-
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gias. O presente capítulo teve como objetivo identifi car critérios de 
avaliação ergonômica para servir de base na comparação das meto-
dologias dirigidas ao mobiliário escolar, e aplicá-los nesse contexto 
pelo método EWA, para analisar seu desempenho e resultados 
nessa realidade específi ca, contribuindo assim para a ampliação 
do conhecimento científi co no campo da ergonomia relacionado à 
carteira escolar.

A carteira escolar – design e ergonomia numa 
revisão histórica

Os primeiros sinais de escola, marcada pela utilização da escrita, 
aparecem nas culturas escribas egípcias, mesopotâmicas e sírias, 
caracterizados pela utilização da tabuleta apoiada sobre as pernas 
do escriba. Estes acomodavam-se no chão, com as pernas cruzadas. 
Marrou (1971) mostra uma escola para formação de escribas, em 
Mari, cidade mesopotâmica sobre o rio Eufrates, onde existiram 
duas salas de aula, com fi leiras paralelas de bancos com dois, três e 
quatro lugares, juntamente com o material escolar, composto por 
escrivaninhas de terracota, tabuletas e conchas.

Segundo Pinho (2004), é na escola medieval cristã que se inicia 
o uso de um mobiliário específi co para a prática de aprendizagem. 
Esse mobiliário era composto de uma bancada com assento para 
ocupação coletiva. O modelo surgiu a partir do mobiliário utilizado 
pelos monges copistas no século XIII, que seguiu sendo utilizado 
durante o período medieval, nas escolas cristãs, e mais tarde pe-
las escolas tradicionais públicas e particulares, até o princípio do 
século XX.

O conjunto de bancada e banco coletivo segue como um modelo 
padrão até o início do século XX. Entretanto, a nova realidade in-
dustrial faz com que, antes mesmo do início deste século, apareçam 
alternativas de carteira escolar. Essas alternativas trazem, em sua 
estrutura e detalhes, a preocupação com conforto e praticidade não 
observados no mobiliário escolar dos séculos anteriores.
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Paschoarelli (1997) aponta que o surgimento da Bauhaus (1919) 
desperta novos conceitos sobre concepção de desenhos. Inovações 
como a proposta por Breuer (1930) apresentam um desenho estru-
tural contemporâneo inédito até então em carteiras escolares. A con-
formação diferenciada dos materiais para a construção das cadeiras 
apresenta curvas que acomodam perfeitamente e adequadamente seu 
usuário. Essas propostas marcam a preocupação com o conforto e 
bem-estar psicofísico, presente na estrutura limpa e bem fi nalizada 
nos detalhes, que reporta a uma estética agradável.

As propostas da Bauhaus refl etiram no interesse pela adequação 
da carteira ao uso do aluno. Nessa década, esse interesse é consoli-
dado a partir dos estudos de Perkins & Cocking (1949), apoiados 
em dados antropométricos aplicados ao mobiliário escolar, no qual 
também apontam problemas ergonômicos nos mobiliários escolares 
que são classifi cados como antigos e insatisfatórios.

Esse estudo propõe soluções de adequação da carteira, para o 
uso escolar, semelhante às propostas da Bauhaus. Essa semelhança 
é percebida até as décadas atuais, o que confi rma a importância da 
Bauhaus no processo de incorporação do design e da ergonomia nos 
projetos de carteira escolar.

Nas décadas seguintes, ocorreu um processo de desenvolvimen-
to e amadurecimento de conceitos para o mobiliário escolar. Esse 
processo deu-se no âmbito do design, com atenção voltada não só à 
ergonomia, mas também para a utilização de materiais, funciona-
lidade, cor e viabilidade de produção. Esse é o caso do projeto de 
mobiliário proposto por Bonsiepe (1978), que mais tarde é adotado 
pela Unesco como solução de mobiliário escolar para os projetos de 
reconstrução e apoio aos países mais pobres.

No Brasil, o Estudo de Mobiliário Escolar/MEC-Cebrace, de-
senvolvido em 1978 pelo Instituto de Desenho Industrial do Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro-IDI/MAM/RJ (Mello Filho, 
1998), foi o passo inicial dado pelo governo para defi nir padrões 
dimensionais aplicados ao mobiliário escolar. Esse estudo estabele-
ceu padrões de medidas para mesa e cadeira de aluno, critérios para 
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licitação, aquisição e avaliação da qualidade do mobiliário escolar, 
além de métodos para ensaio de resistência desse mobiliário, baseados 
na norma francesa NFD 60-511. O estudo favoreceu o mobiliário 
escolar, estimulando alterações importantes na estrutura, no emprego 
de materiais e no design.

As pesquisas com aplicação de conceitos ergonômicos em mobili-
ário escolar deram início a uma geração de propostas e contribuições 
importantes para o desenvolvimento desse tema. É o que se observa 
na proposta de Paschoarelli (1997) para educação infantil, que apre-
senta condições de usabilidade integral pelas crianças por conta da 
boa aplicação dos conceitos de design e ergonomia.

Em 1998, o Ministério da Educação, juntamente com o Fun-
descola, lançou um caderno com parâmetros para a fabricação do 
mobiliário escolar e sua disposição na sala de aula, elaborado por 
Mello Filho. Esse caderno complementa e reforça as normas ABNT 
14006 e 14007, datadas de 1997. Essas normas passaram por uma 
revisão em 2003, e a Norma 14007 foi incorporada na Norma 14006, 
formando uma única referência. Esses documentos são atualmente 
as referências para projetos de mobiliário escolar desenvolvidos no 
Brasil. Novas concepções de mobiliário escolar surgem refl etidas 
em conceitos atuais de design, como o design ergonômico e design 
universal, ligados ao novo conceito de usabilidade. A linha ultra-
ergonômica é um exemplo prático de design ergonômico na qual se 
observam vários aspectos que atendem às normas da ABNT e às 
recomendações de Mello Filho (1998). Nesse projeto é evidenciada 
a importância da usabilidade e do conforto, aplicados por meio das 
ferramentas do design e da ergonomia.

Já a Carteira Escolar Inclusiva (CEI) é o exemplo de design uni-
versal. Criada para atender à demanda existente de mobiliário escolar 
inclusivo, é destinada a usuários portadores ou não de necessidades 
especiais (PNE), com o objetivo de proporcionar bom posicionamen-
to, estabilidade e segurança intelectual na prática de tarefas escolares, 
atribuindo ao aluno condições de acessibilidade, independência e 
autonomia.
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Revisão de metodologias de avaliação 
ergonômica aplicadas à carteira escolar

A ergonomia nas suas mais variadas defi nições está sempre re-
lacionada ao contexto da interação do homem com o sistema, e o 
sistema, por sua vez, quase sempre remetido ao conceito de trabalho. 
Dessa forma, a aplicação prática ergonômica é justifi cada quando 
intervém na interface que intermedia o homem e a sua tarefa, e, 
segundo Moraes & Mont’Alvão (2000), essa é a única e específi ca 
tecnologia da ergonomia, que confere aumento da segurança, con-
forto e efi ciência do sistema e da qualidade de vida.

Recomendações técnicas para o mobiliário escolar 
– Fundescola – avaliação ergonômica

Bergmiller (1999) aponta que deve haver, entre outros, critérios 
ergonômicos para determinar a qualidade do mobiliário escolar e 
estabelece três considerações sobre isso:

•  O aluno não se desenvolve de modo constante ao longo da in-
fância e adolescência. O crescimento do corpo é desproporcio-
nal. Cabeça, tronco e membros desenvolvem-se gradualmente, 
variando suas proporções em relação às estaturas. Assim, o 
móvel também não pode manter as mesmas proporções nos 
diversos tamanhos.

•  Os hábitos e infl uências sociais, culturais e psicológicas dos 
usuários devem ser levados em conta, já que o uso do próprio 
corpo e dos objetos sofre o refl exo dessas condições. A regio-
nalidade também é um fator a ser observado no momento da 
compra do mobiliário escolar.

•  A idade escolar é a fase inicial de um processo de socialização 
do indivíduo. O ambiente à sua volta deve favorecer o agrupa-
mento, contribuindo para o processo de aprendizado. O móvel 
escolar adequado é o que permite tanto o trabalho individual 
como em grupo:
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Do equipamento mobiliário devem ser exigidos vários atributos, 
não só os técnicos, os fi nanceiros ou os econômicos, cujas noções são 
mais ou menos familiares a todas as pessoas. Com razão, também 
devem ser exigidas qualidades ergonômicas, estéticas, funcionais e 
outras voltadas ao atendimento correto das crianças e dos adoles-
centes. Isto signifi ca ter em conta as necessidades especiais destes 
usuários. Por conseguinte, sobretudo quando se tratar do suprimen-
to de móveis para uso direto dos alunos e alunas, há uma série de 
problemas cujas soluções têm de ser encontradas mediante estudos. 
(Mello Filho, 1998, p.10)

Mello Filho aponta a ergonomia, no que se refere à antropometria 
e avaliação ergonômica, como um dos temas mais carentes de atenção 
para pesquisas e para criação de critérios. O equipamento mobiliário 
escolar deve sofrer avaliações sistemáticas, de modo que possa ser con-
tinuamente readequado. Para isso, a avaliação deve ocorrer mediante 
cooperação entre usuários, indústria e todos os envolvidos nos proces-
sos de decisão, para que uma série de questões seja respondida. Essa 
cooperação concretiza-se na aplicação de avaliação ergonômica nos 
móveis já existentes, realizada nas próprias escolas, na dinâmica real 
das atividades como pré-requisito para projetos de um novo mobiliário, 
e que sejam relevadas as opiniões de designers e pedagogos, apontando 
aspectos que devem ser mantidos e outros que devem ser revisados.

Metodologias de avaliação ergonômica

Atualmente existe uma oferta importante de metodologias de 
avaliação ergonômica, com tendência de aplicação específi ca. Esse pro-
cesso é visto como um andamento natural de evolução da área, frente 
às demandas e exigências urgentes. Contudo, Cuixart & Pons (1997) 
atentam para o fato de que são muitos os métodos que podem ser utili-
zados para a análise e avaliação do ônus postural, porém nem todos são 
aplicáveis a todas as situações, e também não apresentam os mesmos 
resultados. Por essa razão, existe a preocupação em dispor de ferra-
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mentas ou métodos capazes de evidenciar o ônus postural que nos indi-
quem o nível de gravidade ou de risco num posto específi co. Portanto, 
um dos aspectos mais importantes na seleção de um determinado mé-
todo é o nível de adequação do mesmo, em função de nossos objetivos. 
Seguindo esse pensamento, pode-se dizer então que a comparação en-
tre métodos torna-se interessante, visto que oferece instrumentos para 
evidenciar as características de cada um, em função da aplicação que se 
pretende destinar, além de falhas e elementos evolutivos da área. Esse 
processo oferece uma série de possibilidades, sobretudo no sentido de 
promover um aprimoramento constante das metodologias estudadas.

Metodologias de avaliação ergonômica com 
aplicação em mobiliário escolar – tabelas 
descritivo-analíticas

Tabela 14. Paschoarelli & Silva (1994) – Avaliação ergonômica da carteira pré-escolar.
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Tabela 15. Carvalho (2005) – Estudo ergonômico do posto de atividade discente em 
instituição de ensino superior.
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Tabela 16. Carvalho (2005) – Estudo ergonômico do posto de atividade discente em 
instituição de ensino superior.

Tabela 17. Soares (2001) – Avaliação ergonômica da carteira universitária.

Tabela 18. Pinho (2004) – Avaliação do conforto em cadeiras escolares.
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Tabela 19. Pinho (2004) – Avaliação do conforto em cadeiras escolares.

Tabela 20. Moro (2005) – Constrangimentos posturais impostos pelo mobiliário escolar.
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Comparação metodológica

Num processo comparativo, com resultados contemplativos ao 
objetivo da aplicação em mobiliário escolar, são necessários critérios 
que correspondam diretamente aos aspectos envolvidos no contexto 
desse mobiliário. Iida (1990), Dul & Weedmeester (2004) e Grand-
jean (1998) abordam de forma semelhante os aspectos considerados 
de importante relevância na avaliação da interação do homem com 
o sistema utilizado para desenvolver suas atividades. O conjunto 
dos elementos apontados em cada aspecto de abordagem constitui 
os critérios estabelecidos por esses autores para tratar de avaliação 
ergonômica.

Tabela 21. Relação aspectos/critérios propostos por Iida (1990), Dul & Weedmeester 
(2004) e Grandjean (1998).
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Tabela 22. Elementos coincidentes entre os autores.

Tabela 23. Quadro comparativo (M1) – Paschoarelli & Silva (1994) / (M2)-Carvalho 
(2005) / (M3)-Soares (2001) / (M4)-Pinho (2004) / (M5)-Moro (2005).

Continua.
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Tabela 23. Continuação.

Nível de atendimento dos critérios

Figura 32. Gráfi cos – percentuais de critérios atendidos.

Materiais e métodos

Para a aplicação dos critérios considerados no processo de com-
paração das metodologias, será utilizado o citado método Ergonomic 
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Workplace Analysis (EWA) por possuir uma estrutura bastante 
abrangente, que se assemelha ao estabelecido pelos critérios. O 
EWA é uma metodologia criada pelo Instituto Finlandês de Saúde 
Ocupacional (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH), 
utilizada para identifi car os riscos ergonômicos do local de traba-
lho – ambiente, posto, relações interpessoais e trabalho. Sua base 
teórica corresponde à fi siologia do trabalho, biomecânica ocupa-
cional, aspectos psicológicos, higiene ocupacional e em um modelo 
participativo da organização do trabalho, fatores que constituem 
recomendações gerais e objetivas para o trabalho sadio e seguro. 
A estrutura de avaliação desse método é constituída pelos itens da 
tabela 24. A avaliação ocorre sob os focos do avaliador e do traba-
lhador. Essa medida permite ao avaliador contrapor seus resultados 
à opinião do usuário. A opinião do trabalhador tem um valor de 
importância elevado, visto que traz o peso da experiência prática de 
utilização de seu posto. 

Avaliação do avaliador

A avaliação obedece a uma escala de 1 a 5, na qual se comparam 
condições, arranjo do posto e o ambiente de trabalho com as reco-
mendações da literatura, diferenciando o ocorrido do recomendável. 
Classifi cação de 4 ou 5 aponta condições, de trabalho ou ambientais, 
inadequadas ao trabalhador. Nessa ordem, as condições adequadas 
são classifi cadas em 1 ou 2. 

Avaliação do trabalhador (aluno)

A avaliação do trabalhador é o fator comparativo e complemen-
tar para os resultados da análise, considerando a prática do mesmo, 
referente ao seu local de trabalho. Obedece à escala: “bom” (++), 
“regular” (+), “ruim” (−), “muito ruim” (−−). Esse registro é reali-
zado por meio de entrevista ao trabalhador, conduzida pelo avaliador.
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Tabela 24. Itens de avaliação do método EWA.

Aplicação da metodologia

Os locais de realização dessa aplicação foram defi nidos obser-
vando a diversidade social e pedagógica, possibilitando caracterizar 
condições e realidades diversas. Portanto, o estudo envolveu ins-
tituições particulares e públicas, implicando o total de 222 alunos 
entrevistados, conforme a tabela 25.

Tabela 25. Instituições participantes da pesquisa.
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O formulário foi respondido por meio de entrevista coletiva, 
com preenchimento individual e simultâneo. A aplicação ocorreu 
em três etapas: 

•  Avaliação dos alunos: um dos avaliadores conduziu a entre-
vista, lendo cada item em voz alta e mostrando as alternativas 
de resposta, para, em seguida, os entrevistados registrarem 
sua resposta.

•  Análise dos avaliadores: realizada com o auxílio de fotos da 
carteira e seu ocupante, registradas nos protocolos individuais. 
Essa análise obedeceu às indicações do protocolo para resposta, 
enquadrando-as nas normas brasileiras NRs e ABNT.

•  Medições técnicas: ruído, iluminação e temperatura. Para 
as medições técnicas foram utilizados os aparelhos descri-
tos adiante, de acordo com as seguintes aplicações: decibe-
límetro – ruído; luxímetro – iluminação; termo-higrômetro 
– temperatura.

As medições foram realizadas por um dos avaliadores, durante 
o horário de aula, simultaneamente à realização da avaliação. Os 
aparelhos foram posicionados sobre a carteira do aluno, seguindo 
a ordem de coleta de dados (iluminação, temperatura e ruído). As 
medições ocorreram durante os seguintes períodos de aula (Escola – 
Período): Fênix – vespertino; E. E. Prof. Ernesto Monte – vespertino; 
E. E. Prof. Moraes Pacheco – matutino; Senai – Bauru – vespertino; 
Colégio São José – matutino; E. E. Dr. Paulo Zillo – matutino; E. 
E. Prof. Rubens Pietraroia – matutino; Senai – Lençóis Paulista – 
vespertino.

Instrumentos e materiais

Nessa aplicação foram adotados os seguintes materiais: câmera 
digital Sony – CyberShot DSC W55 – 7,2 megapixels; decibelí-
metro – medidor de nível de pressão sonora digital – Datalogger – 
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Instrutherm Instrumentos de Medição – DEC-5010 – código 03051; 
luxímetro – medidor de intensidade de lux digital – Instrutherm Ins-
trumentos de Medição –  Ld-209 – código 02034 Calibração: 06/05 
– certifi cação: 11724-V-06.06; termo-higrômetro digital – Minipa 
Indústria Eletrônica– modelo MTH-1360; software de planilha 
eletrônica e gráfi cos – Microsoft Offi ce Excel.

Resultados

A fi gura 33 mostra os gráfi cos com os níveis dos índices de ava-
liação das categorias avaliador (1, 2, 3, 4 e 5) e aluno (+ +, +, - e - -), 
referentes a cada item abordado pelo método, podendo-se observar 
os percentuais de satisfação e adequação apontados pelas categorias.

Perfi l geral de adequação dos locais 
de trabalho avaliados

Os gráfi cos da fi gura 34 mostram que ocorreu uma grande discor-
dância de avaliação entre as categorias pesquisador e aluno, apesar de 
elas terem estabelecido uma avaliação positiva, em um nível superior 
a 50%. Na categoria pesquisador esse nível foi de 53,9%. Já na cate-
goria aluno, a avaliação positiva foi bem superior, atingindo 94,3%. 
Esses números indicam que, principalmente na opinião dos alunos, 
esse local de trabalho contribui para o bom desempenho de suas 
atividades. Contudo, a avaliação da categoria pesquisador é restritiva 
quanto aos itens espaço de trabalho, posturas e movimentos e risco 
de acidentes, o que pode ser observado nos gráfi cos de resultados das 
escolas. Esses elementos mostraram uma regularidade constante de 
índices negativos, que, segundo a literatura, não só impedem o bom 
desempenho no trabalho como também favorecem o surgimento de 
constrangimentos psicofísicos no usuário. 



DESIGN E ERGONOMIA   165

Figura 33. Resultados.
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Considerações fi nais

A comparação entre as metodologias relacionadas nos quadros 
descritivos analíticos, realizada à luz dos critérios considerados pelos 
autores estudados nas tabelas, revelou nas metodologias grandes 
lacunas referentes ao atendimento da totalidade dos critérios des-
tacados nas fi guras. Observando-se a comparação, nota-se que os 
aspectos ambientais, humanos e de organização do trabalho ainda 
não despertam o mesmo nível de atenção para a pesquisa que os 
antropométricos e os biomecânicos. 

Entretanto, é importante salientar que, apesar do fato de os cri-
térios não terem sido tratados de forma conjunta em todas as meto-
dologias, em duas delas mais de 50% dos aspectos foram atingidos. 
Esse fator sinaliza uma preocupação em considerar não só os aspectos 
biomecânicos e antropométricos, mas o conjunto de elementos que 
interferem direta e indiretamente no nível da relação entre o aluno e 
a carteira escolar. Ou seja, reconhecer a necessidade de ponderar de 
forma global esse contexto. 

A partir dos critérios concordantes entre os autores citados, é 
possível observar que existe correspondência em relação aos itens de 
avaliação do método EWA. Entretanto, os aspectos biomecânicos, 
antropométricos e projetuais do posto de trabalho, que têm uma 
implicação profunda na interação do usuário com o seu posto, são 
abordados superfi cialmente, não dispondo de campos para a veri-

Figura 34. Perfi l geral de adequação.
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fi cação detalhada nem para identifi cação específi ca dos elementos 
que compõem esses aspectos na carteira. Esse fator impede que os 
problemas advindos desses elementos sejam evidenciados de forma 
efi ciente, e impossibilita as eventuais correções necessárias para a 
real adequação do mobiliário. Essa constatação também se aplica 
às questões ambientais, visto que os riscos físicos observados pelos 
autores vão além daqueles contemplados no questionário do EWA, 
bem como a ausência de campos mais bem estruturados, necessários 
para registro dos dados coletados por meio dos aparelhos de medição.

Além disso, há de se observar que o caráter abrangente do EWA 
proporciona um panorama ergonômico quanto à situação em que 
se encontra o local estudado. Nesse sentido, o desempenho desse 
método demonstrou sua efi ciência para identifi car as áreas nas quais 
ocorrem focos de inadequação, disponibilizando um mapa dos pon-
tos a serem tratados mais especifi camente. Nessa situação, torna-se 
evidente que se deve utilizar um método apropriado associado ao 
EWA para avaliação do aspecto identifi cado como problemático, com 
a fi nalidade de conhecer os fatores geradores de constrangimento.
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