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RESUMO 

 
Um programa educativo, abordando dez pontos cognitivos críticos relativos à 

epidemiologia da toxocaríase foi aplicado a 385 alunos de escola pública estadual na cidade 
de São Paulo-SP, Brasil. Os cinco recursos pedagógicos elaborados foram: contador de 
histórias, teatro de fantoches, história em quadrinhos com personagens conhecidos e 
desconhecidos, e teatro. Tais recursos contaram com a sugestão e colaboração dos professores 
da referida escola. As avaliações da aprendizagem cognitiva e comportamental imediata 
foram realizadas por meio de entrevistas e observações comportamentais das crianças 
mediante situações específicas. Foram observadas mudanças significativas nas respostas das 
avaliações aplicadas às crianças trabalhada com teatro e  teatro de fantoches (p ≤ 0,001). Para 
as histórias em quadrinhos os melhores resultados foram obtidos com as crianças de séries 
mais adiantadas, mesmo assim em padrões abaixo dos que usavam a linguagem oral (teatro, 
teatro de fantoches e contador de histórias), fato este explicado pela não familiarização com o 
recurso aplicado ou falta de conhecimentos básicos nas crianças das séries iniciais.  
 
Palavras-chave: Larva migrans visceral, educação em saúde, crianças, recursos pedagógicos. 
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HEALTH EDUCATION APPLIED TO VISCERAL LARVA MIGRANS 
PREVENTION. COMPARISON OF FIVE PEDAGOGICAL TECHNIQUES. 

 
ABSTRACT 

 
An educational program, concerning ten critical cognitive points related to the 

epidemiology of toxocariasis, was applied on 385 children enrolled at an elementary public 
school in São Paulo city - SP, in Brazil. The five educational resources elaborated were 
storyteller, puppet show, comics with supposed known characters and unknown characters 
and theater. After having chosen the resources, the public school teachers had also 
collaborated with the pedagogical procedures. The cognitive and behavioral immediate 
learning were conducted by interviews and children behavioral observation on specific 
situations. It was found significant differences between the two evaluations concerning 
children who were submitted to theater and puppet show (p≤ 0,001). The scores on comics 
were higher among children who studied in high level groups, but even in this situation 
comics scores were below the resources in which oral communication is used (storyteller, 
puppet show and theater). This fact could be explained by the unfamiliarity with the comics or 
absence of basic reading language knowledgment, or skills in children studying in elementary 
level groups. 
 
Key words: Visceral larva migrans, health education, children, pedagogical techniques. 
 
 
EDUCACIÓN EN SALUD APLICADA A LA  PREVENCIÓN DE LARVA MIGRANS 

VISCERAL. COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CINCO RECURSOS 
PEDAGÓGICOS. 

 
RESUMEN 

 
Un programa educativo, abordando diez puntos cognitivos críticos relativos a la  

epidemiología de la  toxocaríase fue aplicado en 385 alumnos de escuela pública estadual en 
la  ciudad de São Paulo - SP, Brasil. Los cinco recursos pedagógicos elaborados fueron: 
contador de historias, teatro de títeres, historietas ilustradas con personajes conocidos y 
desconocidos, y teatro.  Estos recursos tuvieron el estímulo y la colaboración de los 
profesores de dicha escuela. Las evaluaciones del aprendizaje cognitivo y comportamental 
inmediato fueron realizadas por medio de entrevistas y observaciones comportamentales de 
los niños mediante situaciones específicas. Fueron observados cambios significativos en las 
respuestas de las evaluaciones aplicadas a los  niños que trabajaron con el recurso pedagógico 
del teatro y el teatro de títeres (p ≤ 0,001). Para las historietas ilustradas los mejores 
resultados fueron obtenidos con los niños de enseñanza más adelantada, aún así alcanzando 
un nivel  abajo de los que usaban el lenguaje oral (teatro, teatro de títeres y contador de 
historias), hecho que se explica por la falta de familiarización con el recurso aplicado o por la 
ausencia de conocimientos básicos  en los niños de las  enseñanzas iniciales.  
 
Palabras-claves: Larva migrans visceral, educación en salud,  niños,  recursos pedagógicos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os profissionais de saúde consideram a educação como o meio de modificar 
comportamentos da população e de criar uma cultura da saúde ou de vida saudável. Eles 
geralmente admitem que não é preciso aprender a fazer educação em saúde, pois consideram 
o saber, oriundo da clínica e da sua formação acadêmica, suficiente para transmitir 
informações aos usuários dos serviços (MARTELETO, 2000; VASCONCELOS, 2001). 

A Educação em Saúde tende a cumprir um papel instrumental em ações coletivas, em 
especial nas populações mais pobres, porém, existe a necessidade do desenvolvimento de 
novos elementos teórico-metodológicos e práticos para que se alcance com eficácia o público 
alvo (ARENAS-MONTREAL et al., 1999). 

Os problemas relacionados à saúde animal e, conseqüentemente, à saúde pública, 
podem ser minimizados quando se aplica a Educação em Saúde; o sucesso, no entanto, 
depende não só do planejamento adequado e cuidadoso, mas também do estabelecimento de 
confiança e amizade entre o educador e a comunidade alvo. Tal processo exige tempo e é 
mais eficaz e duradouro quando resulta do diálogo, envolvendo valores como credibilidade, 
paciência, perseverança e gentileza (SCOTNEY, 1981; PINTO, 1985; BICUDO-PEREIRA, 
1991).  

A sudoeste da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (USP–SP) localiza-se 
a Comunidade São Remo, que apresenta precariedades sociais, econômicas e educacionais; 
nela há deficiências na organização das ruas e casas e inadequado escoamento da água 
servida, que é feito por valas no chão das ruas de terra batida; o acúmulo de lixo proporciona 
a concentração de roedores, cães e excrementos desses e de outros animais que no lixo 
buscam alimento (TANAKA, 1993). Muradian (2002) comprovou a ocorrência da toxocaríase 
na Comunidade São Remo e recomendou a elaboração de um trabalho educativo destacando 
as questões que foram detectadas no levantamento feito. 

A larva migrans visceral é a infecção de seres humanos por larvas do Toxocara spp, 
parasita do intestino de cães e gatos, e representa uma das mais importantes zoonoses, em 
especial nas áreas urbanas; a despeito de não levar à morte, acarreta baixa produtividade e 
gastos com diagnóstico e tratamento (SCHANTZ, 1991). Apesar de o tratamento dos cães 
com anti-helmínticos ser um instrumento eficiente para eliminar a infestação, os animais 
tratados que permanecem em ambiente contaminado são reinfectados (GILLESPIE, 1988). O 
aumento da população de cães e gatos em regiões de alta prevalência da infecção por 
Toxocara spp representa um risco para as crianças que têm o hábito de brincar em áreas de 
lazer compartilhadas por animais (GLICKMAN; MAGNAVAL, 1993). 

O trabalho educativo depende da instrumentalização dos profissionais da educação e 
saúde no que diz respeito à linguagem narrativa que possibilite o aprendizado da criança. 
Nesses indivíduos, a aprendizagem com o emprego da linguagem informativa é prejudicada, 
entretanto esse tipo de linguagem é a mais freqüente nas práticas de saúde pública, em 
especial quando voltadas ao público em geral, independentemente da idade ou grau de 
instrução (LERNER, 2002). 

Os diferentes recursos pedagógicos apresentam características próprias de linguagem. 
Assim sendo, pode-se dizer que o teatro, o teatro de fantoches, o reconto ou o contador de 
histórias são diferentes formas de apresentação de uma linguagem secundária, oral e narrativa, 
associados a uma cena que se diferencia por cenários, tons e contextualizações próprias. 

Uma palestra envolve linguagem primária, oral e informativa. Já a história em 
quadrinhos é uma linguagem secundária, escrita, narrativa, baseada em um texto dialogado 
unido a uma imagem. O teatro, desde o terapêutico a até mesmo o teatro profissional, é usado 
para apresentar fatos carregados de emotividade e de difícil comunicação. Exatamente por 
facilitar a mudança de atitudes e a comunicação pela vivência de papéis pré-estabelecidos, o 
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teatro de fantoches, tal qual o teatro, é muito usado para crianças e indivíduos com 
dificuldades de abstração. O contador de histórias é semelhante aos dois anteriores, porém, 
exige que o ator ou o contador desperte e concentre a atenção do público (BOAL, 1998). 
 A história em quadrinhos apresenta uma seqüência lógica. Além disso, por sua 
natureza, apresenta a arte do desenho ou pintura, o que chama a atenção da criança que pode 
se identificar com os personagens e com isso liberar sua imaginação (MACHADO, 2000). 

O objetivo do presente trabalho foi comparar o desempenho de cinco recursos 
pedagógicos destinados à educação em saúde de crianças sobre o tema toxocaríase,  tomando 
como base os parâmetros de avaliação quantitativa e qualitativa utilizados nos três níveis de 
aplicação (a criança antes e depois das atividades desenvolvidas e eventuais mudanças de 
comportamento). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Participaram deste estudo 385 crianças, com idade entre 7 a 11 anos, da Escola 
Estadual “Profa. Clorinda Danti”, que atende a Comunidade São Remo, localizada em São 
Paulo, SP. A divisão dos grupos de alunos seguiu a turma a que pertenciam, 1ª a 4ª séries do 
ensino fundamental, de modo a minimizar barreiras interpessoais, como timidez ou ansiedade. 

A sensibilização e envolvimento de professores e funcionários da escola quanto ao 
problema na comunidade e a pesquisa a ser realizada foi obtida com a apresentação do 
projeto, com explicações da doença e da metodologia que seria aplicada no decorrer do 
experimento; cada professor preencheu um questionário onde opinou sobre três estratégias, 
em ordem de preferência, que melhor se adequassem ao perfil dos alunos. Foram escolhidas 
cinco estratégias a serem adotadas: contador de histórias; teatro; teatro de fantoches; história 
em quadrinhos com personagens conhecidos e história em quadrinhos com personagens 
desconhecidos. 

O conteúdo da informação transferida para as crianças destacava que a toxocaríase é 
uma doença transmitida pelas fezes do cão; que o solo é o principal meio de infecção; que o 
cão deve ser tratado com vermífugo indicado pelo médico veterinário; que as pessoas doentes 
devem ser atendidas pelo médico e que os hábitos de higiene ajudam a prevenir a doença. 
Foram também relatados sintomas da doença no cão e nos seres humanos e identificados 
vermes nas fezes dos cães (RUMEL, 1981; GLICKMAN & MAGNAVAL, 1993). 

A entrevista das crianças foi efetuada por 49 jovens voluntários, com faixa etária de 15 
a 21 anos, os quais foram treinados para avaliar o comportamento das crianças durante a 
apresentação do tema e para aplicar as atividades (Anexo 1 e 2). 
 Observação, entrevista e aplicação dos recursos pedagógicos: Nesta etapa cada 
criança deixava a sala de aula acompanhada pelo entrevistador-observador e era conduzida ao 
pátio do colégio para brincar com um cão na presença de seu dono. Em seguida oferecia-se 
um doce à criança e era observado se a criança lavava as mãos ou não. Após a observação do 
comportamento espontâneo da criança frente à situação-problema, o observador-entrevistador  
iniciava a primeira entrevista destinada a avaliar o nível de conhecimento prévio da criança  
sobre a toxocaríase. 

Dentre as mudanças comportamentais envolvidas com a doença, fundamentais para a 
efetivação do processo educacional, foram consideradas as que poderiam ser trabalhadas na 
escola, de baixo custo, rápida e de fácil execução e avaliação (RONCA & TERZI, 1995). 
Desse modo, o comportamento escolhido foi o ato de “lavar as mãos” após ter brincado com o 
animal, antes de apanhar um doce oferecido. 

Após a entrevista, a criança voltava para a sua sala de aula e, em um segundo 
momento, cada turma era encaminhada para participar do recurso pedagógico pré-
determinado e escolhido aleatoriamente. Ao término dessa atividade, as crianças, 
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individualmente, repetiam a etapa anterior e, neste momento, o voluntário observava se a 
criança, já submetida ao recurso pedagógico, lavava as mãos, verificando, assim, a possível 
mudança de comportamento para depois efetuar a segunda entrevista utilizando o mesmo 
questionário aplicado da primeira vez. 

Avaliação dos questionários: As respostas dadas às dez questões foram registradas 
como 0 (zero) quando  erradas, incluindo também as relacionadas ao não saber, ao não se 
lembrar ou mesmo ao não responder, e como 1 (um) quando consideradas certas ou  cuja 
aceitação como certas fosse pertinente. As observações quanto ao ato de lavar as mãos foram 
registradas como 0 (zero) quando a criança não lavou as  mãos ou quando o fez, porém, de 
forma inadequada, e como 1 (um) quando a criança lavou as mãos adequadamente. Os 
resultados obtidos foram tabulados e analisados pelos testes de Qui-quadrado, Mann-Whitney, 
Kruskal-Wallis, McNemar e Wilcoxon; o nível de significância adotado foi de 0,05. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores apresentados na Tabela 1 revelam que, de início, 90,4% dos alunos lavaram 
as mãos incorretamente ou não o fizeram; porém, esse percentual caiu para 55,1% após a 
aplicação do recurso pedagógico (p ≤ 0,001-McNemar). A observação da tabela sugere que a 
mudança tenha sido para melhor, pois 7,29% dos alunos mantiveram o comportamento de  
lavar as mãos e 37,5%  melhoraram. Convém ressaltar que 52,86% dos alunos continuaram 
não lavando as mãos e 2,34% deixaram de lavá-las. 

Os desempenhos das atividades realizadas, expressos em notas por série, revelaram 
diferença (Kruskal-Wallis, p = 0,01) para a primeira série. Para as outras séries não houve 
diferença (Kruskal-Wallis, p ≥ 0,05), indicando que a memória (medida em percentual de 
acerto) não foi influenciada pelo tipo de apresentação. 

Os resultados apresentados demonstram que as mudanças de comportamento são mais 
demoradas e exigem mais reforços que a própria aquisição de informações (HUNTER, 1975), 
de fato, a mudança de comportamento dos alunos que não lavaram as mãos (Tabela 4) e que, 
depois da apresentação, modificaram esta ação para melhor, reflete a aceitabilidade dos 
métodos aplicados segundo os modelos de avaliação propostos uma vez que houve a alteração 
esperada (LUCKESI, 1998; PELETTI, 2000). Salienta-se, entretanto, que a resposta deu-se 
em apenas uma apresentação, sem haver reforços necessários para um maior e melhor 
envolvimento do público alvo (RONCA & TERZI, 1995; LUCKESI, 1998; OLIVEIRA & 
CHADWICK, 2001). 

Os resultados obtidos revelam apenas parte da real informação adquirida pelas 
crianças em relação ao tema trabalhado, pois dependem do recurso pedagógico utilizado, que 
pode despertar em níveis variados a atenção e /ou percepção da criança. 

As informações transmitidas por recursos pedagógicos que estimulam a audição e 
visão da criança, tais como contador de histórias, teatro e teatro de fantoches, apresentaram 
maior rendimento em todas as séries, quando comparadas aos recursos baseados somente na 
visão, ou seja, histórias em quadrinhos, para as crianças das séries iniciais. Entretanto, este 
experimento não possibilitou a avaliação do percentual de informação retida três dias depois, 
a fim de se confirmar os postulados de Ferreira & Silva Jr. (1975). 

A falta de familiaridade do público alvo com o recurso pedagógico usado pode ter sido 
a responsável pelos baixos resultados da utilização desse recurso nas séries iniciais (primeira e 
segunda), o que talvez não ocorresse se os alunos tivessem uma outra inserção sócio-cultural 
ou mesmo se a escola tivesse desenvolvido na criança esta forma de linguagem (LERNER, 
2002). 
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Tabela 1. Alunos do ensino fundamental submetidos ao programa de educação em saúde 
sobre toxocaríase, segundo a série em curso, o tipo de recurso pedagógico empregado, as 
respostas dadas as questões e a conduta tomada antes e após a aplicação do recurso 
pedagógico. 

Antes do recurso pedagógico         Depois do recurso    
pedagógico 

 
 
 
 

Séries 
 

Respostas 
corretas (%) 

Lavaram as 
mãos após 

brincar com o 
cão (%) 

 
Respostas 

 corretas (%) 

Lavaram as mãos 
após 

brincar com o cão 
(%) 

 
 
 

Recurso pedagógico 

1ª. A 4 8 48 80 Teatro 
1ª. B 0 5,6 16,7 77,8 Fantoche 
1ª. D 18,5 7,4 40,7 77,7 Contador histórias 
1ª. E 0 25 25 29,2 Quadrinhos (ambos) 
2ª. A 4,2 0 66,7 83,4 Fantoche 
2ª. B 11,8 5,9 23,5 94,1 Teatro 
2ª. C 0 16 32 88 Contador histórias 
2ª. D 0 0 47,4 57,9 Quadrinho desconhecido 
2ª. E 4,3 0 47,8 52,1 Quadrinho conhecido 
3ª. A 0 18,8 31,3 62,5 Quadrinho conhecido 
3ª. B 25 100 75 100 Quadrinho desconhecido 
3ª. C 12,5 6,3 50 93,8 Teatro 
3ª. D 4,5 18,1 40,9 90,9 Contador histórias 
3ª. E 20,8 0 45,8 72,9 Fantoche 
4ª. A 5,3 26,3 47,4 84,2 Quadrinho conhecido 
4ª. B 23,8 14,3 38,1 71,5 Fantoche 
4ª. D 5,6 11,2 83,3 88,9 Teatro 
4ª. C 25 15 55 85 Quadrinho desconhecido 
4ª. E 26,1 26 56,5 86,9 Contador histórias 

 
As diferenças apresentadas entre os vários recursos e séries podem também ser 

relacionadas ao universo lúdico e imaginário da criança em suas diferentes faixas etárias e 
graus de cognição (PELETTI, 2000; OLIVEIRA & CHADWICK, 2001). 

Os recursos (contador de histórias, teatro e teatro de fantoches) funcionaram como 
modelos mostrando conhecimentos, destreza, capacidades ou atitudes que se desejavam obter. 
Os resultados obtidos reforçam a idéia de que os recursos pedagógicos que associavam os 
modelos, seus exemplos e atitudes, com riqueza de detalhes (teatro e teatro de fantoches) 
deveriam obter, e de fato obtiveram, melhor desempenho, em especial quando relacionados à 
mudança de comportamento. 

Assim como Piaget (1967), outros autores (HUNTER, 1975; FONSECA, 1995; 
LERNER, 2002) concordam que o processo mental é mais rico quando se percebem pequenos 
detalhes em vez de se basear em generalizações grosseiras. Isto pôde ser observado no recurso 
denominado história em quadrinhos. Numa primeira análise, o fato de conhecer os 
personagens pode ter efeito adverso ao esperado, como sugere o baixo rendimento daqueles 
que realizaram atividades como as histórias em quadrinhos. 

O desempenho de alguns dos recursos utilizados, como histórias em quadrinhos, foi 
menor no grupo de crianças com menor grau de escolarização formal. A falta de maturação 
que pode ser associada às crianças mais novas, não significa que a criança não possua 
condições de aprender (LUCKESI, 1998), apenas significa que ela não consegue aprender de 
um determinado modo, mas pode aprender de outro (FREIRE, 1983; FERREIRO, 1985).  
  Os resultados apresentados na Tabela 2 revelam que em todas as séries houve 
mudança de performance nas respostas (McNemar; p ≤ 0,05), contudo, em algumas séries 
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específicas, nas questões 4, 5 e 6, que envolviam conhecimentos como o papel do solo no 
ciclo da doença e cuidados a serem tomados com animais e pessoas doentes, respectivamente, 
não houve o mesmo resultado. 
 
Tabela 2. Alunos do ensino fundamental submetidos ao programa de educação em saúde 
sobre toxocaríase, desempenho das respostas a questionários antes e após a aplicação de 
recursos pedagógicos segundo a questão, o aspecto abordado, a série em curso, a condição da 
resposta e o respectivo momento. 

 
Questão 

 
Tema  

abordado 

 
Série 

 
Erraram antes e 

depois 

Acertaram antes e 
erraram 
depois 

Erraram antes e 
acertaram depois 

Acertaram 
antes e  
depois 

1 24/94  01/94 69/94 01/94 
2 37/108 0 69/108 02/108 
3 19/82 0 62/82 1/82 

1 Conhece a 
doença ? 

4 26/101 0 68/101 7/101 
1 22/94 0 65/94 7/94 
2 22/108 0 83/108 03/108 
3 04/82 1/82 65/82 12/82 

2 Fonte de  
infecção 

4 10/101 0 74/101 17/101 
1 38/94 3/94 49/94 4/94 
2 40/108 0 67/108 1/108 
3 16/81 3/81 57/81 05/82 

3 Via de 
eliminação 

4 17/101 3/101 71/101 10/101 
1* 22/94 20/94 24/94 28/94 
2* 12/108 14/108 26/108 56/108 
3 5/82 10/82 26/82 41/82 

4 Solo / meio 
ambiente 

4* 12/101 12/101 23/101 54/101 
1 9/94 4/94 17/94 64/94 

2* 1/108 11/108 13/108 83/108 
3* 1/82 2/82 9/82 70/82 

5 Cuidados com 
cão 

4 1/101 1/101 9/101 90/101 
1 2/94 11/94 0 81/94 
2 1/108 9/108 1/108 97/108 

3* 0 2/82 3/82 77/82 

6 Cuidados com 
a pessoa 

4* 01/101 4/101 3/101 93/101 
1 25/94 7/94 58/94 4/94 
2 26/108 1/108 77/108 4/108 
3 14/82 0 56/82 12/82 

7 Prevenção da 
doença 

4 13/101 4/101 69/101 15/101 
1 26/94 6/94 59/94 3/94 
2 29/108 0 76/108 2/108 
3 11/81 1/81 51/81 18/82 

8 Sintomas no 
cão 

4 12/101 6/101 64/101 19/101 
1 37/94 3/94 50/94 4/94 
2 40/108 4/108 54/108 10/108 
3 24/82 1/82 51/82 6/82 

9 Identificação 
do verme 

4 18/101 3/101 62/101 18/101 
1 18/94 9/94 53/94 14/94 
2 21/108 5/108 77/108 5/108 
3 7/82 0 58/82 17/82 

10 Sintomas no 
homem 

4 6/101 5/101 64/101 26/101 
* Diferença não significativa (Mc Nemar  p > 0,05) 
 

Ao se avaliar o perfil das respostas dadas em todas as questões, houve mudança de 
comportamento, favorável à condição de responder corretamente às questões, com exceção da 
questão 6 (p = 0,001), onde 6,75% passaram a errar e 90,38% mantiveram a resposta correta, 
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surpreendendo o pesquisador. Entretanto, era uma variável esperada, tendo em vista o 
processo de assimilação e acomodação do conhecimento (PIAGET, 1967). 

Em futuras intervenções educativas abordando o tema toxocaríse, sugere-se que sejam 
reforçados os assuntos abordados na quarta questão, onde foi avaliada a importância do solo e 
meio ambiente, porque um número considerável de alunos passou a errar a resposta (14,54%).  

Algumas questões foram facilmente assimiladas pelas crianças, tais como o assunto 
abordado na questão 7, relacionado  à prevenção da doença, na qual mais de 67,5% das 
crianças passaram a responder corretamente após a aplicação dos recursos pedagógicos. Nas 
questões que abordavam temas relacionados à identificação da toxocaríase enquanto doença, 
o cão como fonte de infecção desta doença, vias de eliminação, sintomas da doença no cão, 
parasita e sintomas da doença no homem (1, 3, 8, 9 e 10, respectivamente) mais de 56% das 
crianças passaram a responder corretamente, demonstrando a grande relação que a mente 
humana e, neste caso em especial, a infantil pode realizar (OLIVEIRA & CHADWICK, 2001; 
LERNER, 2002).  

Houve associação entre as respostas certas e a atitude de lavar as mãos para as 
questões 2, 3, 5, 7, 9 e 10 (p ≤ 0,05), havendo uma associação muito estreita (p ≤ 0,001) nas 
questões 4 e 8, que abordavam, respectivamente, o fato de o solo ser o principal meio de 
contaminação e o relato de alguns sintomas no cão. 

Tais resultados podem indicar uma dificuldade do recurso, ou de sua aplicação ou até 
mesmo valores fortemente associados aos hábitos (RUMMEL, 1981), pois as próprias 
professoras, por várias vezes, comentaram o fato de seus alunos comerem sentados no chão 
e/ou brincarem deitados sobre ele. 

De La Taille (1992) ressalta que, ao nos referirmos ao que o aluno pensa, deve-se 
acrescentar os ideais de valores e crenças aos princípios e conceitos da própria criança, pois 
eles foram criados pela via da razão, pela via da fé ou meramente por costume e hábito.  

Alguns tópicos abordados neste experimento, como o solo e seu papel como algo 
diretamente ligado a doenças, estão firmemente ligados às convicções intelectuais, crenças, 
costumes adquiridos pela cultura, que justificam e sustentam opiniões, sentimentos e ações 
dos indivíduos (OLIVEIRA & CHADWICK, 2001). Os valores e crenças são os mais difíceis 
de serem alterados, pois estão arraigados às normas e expectativas de sua comunidade e de 
seu meio ambiente. Se estiverem associados aos hábitos, são mais difíceis ainda de serem 
mudados. Se os hábitos tiverem sua origem nos valores e crenças, exigem ainda mais 
empenho e determinação para serem modificados (DE LA TAILLE, 1992). 

A análise da Tabela 3 demonstra que todas as atividades provocaram mudanças no 
perfil das respostas dadas (Mc Nemar; p ≤ 0,001) e constata que um mínimo de 48,68% dos 
alunos continuou a ter conhecimento desfavorável para a questão da prevenção, evidenciando 
a necessidade de se estabelecer um reforço constante voltado à aprendizagem (VYGOTSKY, 
1993). 
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Tabela 3. Alunos do ensino fundamental submetidos ao programa de educação em saúde 
sobre o tema toxocaríase, segundo o tipo de recurso pedagógico empregado, as respostas 
efetuadas para a questão tratando de prevenção e o respectivo momento em que a questão foi 
formulada. 
        Nº alunos 
 
Atividade 

Erraram antes e depois Acertaram antes 
e erraram depois 

Erraram antes e 
acertaram depois 

Acertaram antes   e 
depois 

Contador 54/97 (55.67%) 2/97 (2,06%) 31/97 (31,96%) 10/97(10,3%) 
Fantoche 44/87 (50,57%) 5/87 (5,74%) 32/87 (34,48%) 6/87(6,9%) 

HQ c 42/72 (58,33%) 1/72 (1,39%) 28/72 (37,50%) 1/72 (1,39%) 
HQ d 27/53 (50,94%) 1/53 (1,9%) 20/53 (37,73%) 5/53 (9,42%) 
Teatro 37/76 (48,68%) 0 33/76 (43,42%) 6/76 (7,9%) 

HQ c = história em quadrinhos com personagens conhecidos 
HQ d = história em quadrinhos com personagens desconhecidos 

 
Os resultados apresentados na Tabela 4 indicam que, independente da série e 

atividade, uma única aplicação do recurso educativo não determinou mudança significativa no 
comportamento das crianças (McNemar, p ≤ 0,001). Porém, deve-se observar que, para os 
recursos pedagógicos teatro de fantoches para a segunda série e teatro nas primeira e quarta 
séries, isso não aconteceu. Sugere-se então que, mesmo seguindo a proposta da divisão das 
séries fundamentais em ciclos, essas metodologias sejam preferencialmente utilizadas em 
todos os ciclos.  

 
Tabela 4. Alunos do ensino fundamental submetidos ao programa de educação em saúde 
sobre o tema toxocaríase, segundo o tipo de recurso pedagógico empregado,  o 
comportamento adotado relativo a lavagem das mãos e o respectivo momento em que a 
observação foi efetuada. 

Recurso 
Pedagógico 

 

Série Não lavaram antes 
nem depois 

Lavaram antes, 
mas, não lavaram 

depois 

Não lavaram antes, 
mas, lavaram 

depois 

Lavaram antes 
e 

depois 
1  15/27 1/27 7/27 4/27  
2  17/25 0 8 0 
3  12/22 1/22 9/22 0 

Contador 
de 

Histórias 
4  10/23 0 7/23 6/23 
1 15/18 0 3/18 0 

2 * 8/24 0 15/24 1/24 
3 11/24 2/24 8/24 3/24 

Teatro de Fantoches 

4 10/21 3/21 6/21 2/21 
1 10/14 0 4/14 0 
2 12/23 0 10/23 01/23 
3 11/16 0 5/16 0 

História em 
Quadrinhos 

com personagens 
conhecidos 

4 09/19 1/19 9/19 0 
1 8/10 0 2/10 0 
2 9/18 0 9/18 0 
3 1/05 0 3/05 1/05 

História em 
Quadrinhos 

com personagens 
desconhecidos 4 8/20 1/20 7/20 4/20 

1* 13/25 0 11/25 1/25 
2 13/17 0 2/17 2/17 
3 8/16 0 6/16 2/16 

Teatro 

4 * 03/18 0 14/18 01/18 
* resultados significativos 
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CONCLUSÕES 
 

Nas condições do referido experimento, a metodologia empregada, utilizando 
questionários de avaliação em dois momentos e observação de mudança de comportamento, 
possibilitou avaliar o impacto da informação oferecida e a performance dos recursos 
pedagógicos utilizados, podendo servir de modelo para futuros estudos na área de Educação 
em Saúde. 
 Os recursos pedagógicos que apresentaram melhores resultados cognitivos junto às 
crianças de primeira a quarta séries do ensino fundamental, foram contador de histórias, teatro 
de fantoches e teatro. 
 Os recursos história em quadrinhos com personagens conhecidos e desconhecidos 
foram mais efetivos e eficazes para as crianças de terceira e quarta séries e os recursos que 
apresentaram melhores resultados de mudança de comportamento foram teatro de fantoches e 
teatro. 

Independentemente do recurso pedagógico adotado nas avaliações de aprendizado, 
alguns pontos abordados não foram bem assimilados pelas crianças e devem ser reforçados 
em futuras atividades pedagógicas. Observou-se também que uma única abordagem foi 
insuficiente para provocar mudança de comportamento na maioria das crianças que 
participaram da atividade educativa, reforçando a idéia de que o processo educativo deve ser 
contínuo, principalmente quando se propõe a mudança de hábitos. 
 Em abordagens que visem a qualidade do processo ensino-aprendizagem na área de 
Educação em Saúde sugere-se que o conteúdo seja selecionado em função de uma avaliação 
prévia do público-alvo; os recursos pedagógicos sejam selecionados por educadores que 
conheçam o público a ser trabalhado; seja feita a utilização de mais de um tipo de recurso 
pedagógico, proporcionando maior diversidade e continuidade no processo educacional; 
sejam mantidas as características dos recursos pedagógicos, considerando todo o seu 
envolvimento e linguagens próprias; os recursos utilizados sejam bem conhecidos pelos 
profissionais da área, para evitar que, em sendo mal utilizados, causem um efeito 
desfavorável; a quantidade de tópicos abordados em uma única apresentação seja limitada e 
que seja possível maior participação das crianças no processo educacional pela realização de 
atividades envolvendo crianças e comunidade, atividades essas discutidas e desenvolvidas 
pelas próprias crianças. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
Questionário número:       Nome do aluno:                     Série:        classe:           período: 
Endereço:                         Telefone:     
Possui cão: (     ) sim                                   (     ) não 
Adota comportamento (lavar as mãos), antes da apresentação: 
(      ) não                           (     ) mal                          (     ) bem                       (     ) muito bem

 
Questão 1: O que é toxocaríase: 
A (   ) doença    B(   ) remédio      C(    ) uma coisa que a professora falou  
D (   ) outras e quais..........................................  
 
Questão 2: A toxocaríase é transmitida por: 
A(   ) rato B(   )gato C(   )cão D(   )cavalo E(   )vaca     F(   )outros e 
quais........ 
 
Questão 3: O cão transmite a toxocaríase por: 
A(   ) fezes  B(   ) saliva  C (   ) pêlos  D(   )lambidas  E(   ) mordidas F(   ) não transmite 
G (   ) outras  e quais.................................. 
 
Questão 4: O solo: 
A(   ) protege a gente da doença B(   ) não influencia  na doença 
C(   )serve para a gente se contaminar com a doença  D(   ) outros e quais................. 
 
Questão 5: Se um cão estiver com a doença, 
A(   )não devemos fazer nada porque a doença se cura sozinha 
B(   )não devemos fazer nada porque a doença não faz mal para a gente 
C(  )não devemos fazer nada porque a doença não faz mal nem para a gente nem para os 
animais 
D(   )devemos dar remédio, que combatam os vermes, para os animais  
E(   )devemos dar antibióticos para os animais.    F(   )Outros e quais ................ 
 
Questão 6: Se uma pessoa estiver com a doença, 
A(   )não devemos fazer nada porque a doença se cura sozinha. 
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B(   )não devemos fazer nada porque a doença não faz mal para a gente. 
C(   )devemos procurar um médico. D(   )devemos tomar remédio, que combatam os vermes. 
E(   )devemos tomar antibióticos.     F(   )outros e quais ................ 
 
Questão 7: A melhor forma de se prevenir da doença é 
A(   )não devemos fazer nada porque a doença se cura sozinha. 
B(   )não devemos fazer nada porque a doença não faz mal para a gente. 
C(   )devemos procurar um médico. D(   )devemos tomar remédio, que combatam os vermes. 
E(   )devemos tomar antibióticos.     F(   )outros e quais ................ 
 
Questão 8: Quando um cão está com a doença, ele 
A(   )não se alimenta bem.         B(   )come terra.       C(   )tem coceira.        D(   )tem diarréia. 
E(   )não tem  sintoma nenhum. F(   )existem vermes nas fezes do cão 
G(   )outros e quais ................ 
 
Questão 9: Se existem vermes nas fezes do cão,  
A(   )estes vermes são finos.    B(   )estes vermes são grossos. 
C(   )estes vermes são longos. D(   )estes vermes são curtos.   E(   )parecem grãos de arroz. 
F(   )outros e quais ................ 
 
Questão 10: A pessoa que tem esta doença, 
A(   )não se alimenta bem.             B(   )come terra.        C(   )tem coceira. D(   )tem diarréia. 
E(   )não tem  sintoma nenhum. F(   )existem vermes nas suas fezes   G(   )outros e quais 
............. 
 
Anexo 2 

 
Questionário número:   nome do entrevistador: 
 
Tipo de apresentação: 
(    ) fantoches          (    ) teatro     (    ) quadrinhos personagens conhecidos  
(    ) quadrinhos personagens estranhos (    ) contador de histórias 
 
Nome do aluno:.............. Série:....   
Possui cão: (     ) sim                                   (     )não 
 
Comportamento do aluno durante a apresentação:  
(     ) indiferente   (     ) pouco atento   (     ) atento 
 
Adota comportamento (lavar as mãos), após a apresentação: 
(     ) não   (     ) mal   (     ) bem   (     ) muito bem 
 
Questões: IDEM ao protocolo anterior (Anexo1). 
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