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Resumo
Pazelli, Pedro Eugênio Gomes; Novaes, Luiza. A utilização da animação
no Ensino Fundamental para a Educação em Saúde. Rio de janeiro,
2012. 166p. - dissertação de Mestrado – Departamento de Artes & Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O trabalho discute a utilização da linguagem da animação nas escolas, como
recurso de apoio ao ensino de várias disciplinas curriculares. Apresenta um estudo
específico, realizado na área da Educação em Saúde, área que muitas vezes sofre
indiferença ou resistência por parte dos alunos, acostumados a comportamentos
poucos saudáveis em seu cotidiano. A pesquisa foi desenvolvida com foco em
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crianças do Ensino Fundamental em duas escolas da cidade do Rio de Janeiro.
Animações sobre temas de Educação em Saúde foram adotados nas aulas, como
recursos de apoio, para se verificar o impacto que produziam nos alunos. As
ações saudáveis dos personagens, mostradas nas animações, foram recebidas de
forma bastante positiva, a ponto de produzirem mudanças significativas no
comportamento do público alvo.

Palavras-chave
Animação; educação; educação em saúde; comportamento.

Abstract
Pazelli, Pedro Eugênio Gomes; Novaes, Luiza (Advisor). The use of
animation for Health Education in Elementary School. Rio de janeiro,
2012. 166 p. - MSc. Dissertation – Departamento de Artes & Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The dissertation discusses the use of animation language as educational
resource to support teaching of various curricular subjects in schools. It presents a
specific study conducted in the field of Health Education, a field that often suffers
from indifference or resistance from students, accustomed to unhealthy practices
in their daily lives. The research was developed with a focus on elementary school
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children, in two schools in the city of Rio de Janeiro. Animated videos addressing
health education issues were selected and used in the classes, as support resources,
to verify the impact they could produce on students. The healthy attitudes of the
characters shown in the animated videos were received very positively, as to
produce significant changes in the behavior of the target audience.

Keywords
Animation; education; health education; behavior.
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