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RESUMO 

Durante a vida escolar de uma criança podem ocorrer diversos problemas, um deles 
é a despreocupação dos próprios alunos referente à falta de higiene pessoal. Diante 
desse problema, precisam ser estabelecidas metodologias que auxiliem na 
prevenção ou solução destes. Uma das metodologias que pode ser adotada para 
auxiliar a aprendizagem quanto a esse tema é a utilização do lúdico (jogos), que 
gera interesse nas crianças quando está sendo utilizado e pode ser usado como 
recurso para auxiliar na fixação do que o professor ministrou durante o decorrer de 
uma aula. Percebe-se que a utilização de jogos como recurso metodológico é 
importante, pois as regras ajudam a criança a se adequar às condições em 
sociedade, além de melhorar o convívio interpessoal e contribuir para a 
aprendizagem, despertando prazer e alegria. 
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ABSTRACT 

During the school life of a child, many problems can occur, one of them is the lack of 
concern regarding the students' own lack of personal hygiene. Faced with this 
problem, methods to help prevent or solve these need to be established. One of the 
methodologies that can be adopted to assist in learning about this topic and the use 
of the play (games) that generate interest in children when they are being used and 
can be used as a resource to assist in determining what the teacher taught during the 
during a lesson. It is noticed that the use of games as a methodological resource is 
important because the rules help a child fit the conditions in society, and improving 
interpersonal interaction and contribute to learning, arousing pleasure and joy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A higiene pessoal tem grande importância para a saúde humana, quanto à 

prevenção de doenças parasitárias e outras como toxinfecções. Essas 

preocupações já eram questionadas há muitos anos e se estendiam desde a 

infância, passando por fases sequentes até chegar a idades mais avançadas. A 

adolescência é uma fase da vida em que são estabelecidos os valores, as atitudes e 

principalmente os comportamentos recorrentes em relação à saúde, que se iniciam 

na infância principalmente através de orientações provenientes da família. (FREIRE 

2007). 

Por ter grande importância, a higiene tornou-se um estudo considerável para 

que chegasse a conhecimentos concisos sobre o que sua falta pode acarretar ou 

ainda, os cuidados necessários que deveria ter na ausência dessa prática. 

(GONDRA 2003). 

Assim, educação em saúde fez-se necessária, e pode ser compreendida 

como um conjunto de medidas que visam à facilitação e promoção de atitudes e 

comportamentos saudáveis, com o objetivo de prevenção a doenças. Logo, para 

facilitar a aprendizagem se torna importante a focalização de questões essenciais e 

significativas do conhecimento. (NASCIMENTOS et al, 1988). 

Desta forma, para ensinar hábitos saudáveis de higiene, utilizam-se 

metodologias diferentes e eficazes, como o lúdico, que é uma forma de investigar a 

prática pedagógica e também os princípios educativos. Existe uma perspectiva 

condizente com a reflexão sobre o ato do jogo, como os elementos significativos na 

relação ensino aprendizagem, também no processo de ensinar do professor e o de 

aprender do aluno são fundamentais. (OLIVEIRA, 2011). 

Freddo (2008) afirma que hábitos pouco saudáveis durante a fase da 

adolescência constituem fatores de risco para doenças e para a saúde bucal, pelo 

fato de as medidas de higiene entrarem em conflito com o estilo de vida adotado 

pelos adolescentes por não aceitarem supervisão de adultos durante essa fase. 

Assim, torna-se necessário que a escola entre em ação desenvolva medidas de 

conscientização por meio de programas que sejam capazes de atender as 

necessidades decorrentes. 
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Para Mataruna (2000), a saúde pode ser conceituada como um bem coletivo 

que é compartilhado, individualizado por todos os cidadãos; Minayo (1992) 

acrescenta que saúde é conjunto de ações e condições, citando a alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, acesso a 

posse de terra e acesso aos serviços de saúde. 

Diante das informações, Gobbo [200_], diz que noções de higiene pessoal 

são o principal meio de levar informações até os alunos, pois a maior parte de 

doenças físicas e mentais está associada a hábitos de higiene. A falta de higiene 

leva o aluno ou a criança a um estado de fadiga e estresse, quando não a algum tipo 

de doença e, por conseguinte, afetará o rendimento escolar. Por esses motivos, 

ressalta-se a importância de trabalhar com as crianças assuntos que estejam ligados 

a todos os tipos de higiene.  

Diante disso, Rocha (2010) afirma que cabe à escola como esfera da 

educação tentar demonstrar através de uma educação diária a importância de se 

obter conhecimentos necessários para que haja principalmente entre os alunos 

noções de hábitos de higiene pessoal. No entanto, torna-se cada vez mais difícil 

eliminar atitudes viciosas e incutir hábitos higiênicos saudáveis não só com crianças, 

mas também em pessoas de idades avançadas.  Esses hábitos devem ser capazes 

de dominar, de uma forma inconsciente, toda a existência principalmente em 

crianças. 

Sobre a importância de aquisição de conhecimentos acerca de higiene, 

Gobbo [200_], cita o PCN, que preveem que: 

 
Ao final do Ensino Fundamental, todos os alunos sejam capazes de 
compreender a saúde como direito de cidadania, valorizando ações 
de promoção, proteção e recuperação; conhecer a saúde nos 
aspectos físico, psíquico e social; entender que a saúde é produzida 
nas relações com o meio físico, econômico e sociocultural, 
identificando fatores de risco à saúde pessoal e coletiva presentes no 
meio em que se vive; identificar e utilizar formas de intervenção 
sobre os fatores desfavoráveis à saúde, agindo com 
responsabilidade em relação à saúde individual e coletiva; 
responsabilizar-se pela própria saúde, respeitando as possibilidades 
e os limites do corpo. 

 

De acordo com Almeida (2009), existe necessidade de se buscar nas 

escolas a importância pela higienização e conscientização moral e intelectual acerca 
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da higiene. Apela-se mais uma vez para a escola, fazendo com se oponha uma 

barreira de grande força a escola; contra o mau hábito de higiene. Assim, torna-se 

necessário que a educação acerca da higiene atinja a todos obrigatoriamente.  

Durante vários anos, o verdadeiro significado de aprendizagem foi 

confundido por muitos, acreditavam que aprendizagem se originava da repetição, e 

se os alunos não aprendessem eram responsáveis por suas deficiências e 

merecedores de castigos. Essa ideia não é mais aceitável nos dias de hoje, e se 

consegue entender que não existe ensino sem aprendizagem, e essa ação é 

facilitada pelo próprio professor que assume papel de facilitador dentro da sala de 

aula, transmitindo ao aluno conhecimentos por eles visto e estimulando o 

pensamento crítico e social. (ANTUNES, 1998). 

Vários são os recursos utilizados no processo de ensino-aprendizagem, 

dentre eles estão os jogos. Para que se alcance o objetivo de se utilizar jogos 

lúdicos para facilitar e promover o conhecimento, devem ser estabelecidas e 

definidas estratégias que atuem em função da proposta pedagógica planejando 

dentro de um determinado tempo e espaço. O jogo sozinho não conseguirá atingir 

objetivos utópicos, mas será algo diferente, inovador em relação ao conteúdo que 

está sendo abordado com relação à aprendizagem. O professor deve ser visionário, 

aplicando o jogo em função dos objetivos que deseja alcançar (COSTA; PINHO, 

2008). 

É importante lembrar que o jogo, para ser lúdico precisa gerar uma tensão 

positiva para não prejudicar a aprendizagem que o aluno irá adquirir isso deve 

resultar na ação e na frustração, considerando que a utilização de jogos para a 

aprendizagem deve ser descontraída e interessante (AMORIM, 2010). É importante 

visionar o papel dos jogos para auxiliar na aprendizagem, isso pode ser confirmado 

através dos estudos de Araujo (2004), que afirma que o uso de jogos e estratégias 

lúdicas para atingir o objetivo de educação em saúde mostrou ser uma ferramenta 

útil e de boa receptividade por parte dos escolares. 

Por esse motivo, este trabalho foi realizado com o intuito de elaborar um 

recurso didático para professores de ciências a fim de promover a melhoria dos 

hábitos de higiene de alunos do ensino fundamental e assim diminuir as 

epidemiologias causadas por essa falta de conhecimento. Além de viabilizar um 

novo material de pesquisa para o tema estudado. 
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METODOLOGIA 

 

Durante o período de junho a agosto de 2011, foi elaborado um jogo da 

memória, contendo imagens, textos informativos sobre higiene pessoal.  

O jogo criado na presente pesquisa teve fundamento em jogos também 

estudados por Cunha (2010); sendo descrito o que o jogo pode favorecer no 

aprendizado do aluno, propondo regras na utilização do jogo em questão. 

O Jogo da Memória foi confeccionado englobando varias situações 

simulando hábitos que devem ser tomados para que se obtenha uma boa higiene 

pessoal. Foi utilizada uma ilustração rica e criativa visando atração dos alunos 

principalmente por imagens e cores, e por consequência a leitura dos textos que 

estão nos cartões presentes no jogo. 

Este jogo foi elaborado com informações que correspondem ao 

conhecimento de alunos de 6ºAno do Ensino Fundamental; porém o mesmo não foi 

aplicado. 

Após a elaboração desse recurso foi efetuado um estudo de comparações 

de autores que desenvolveram ou utilizaram jogos (lúdico), para auxiliar na 

aprendizagem do aluno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A utilização de jogos para esse ensino foi escolhida por esse tipo de recurso 

pedagógico apresentar diversos benefícios para a vida escolar e contínua da 

criança. Conforme Toscani et al (2007), os jogos são estratégias prazerosas e 

encantadoras de aprendizado; proporcionando aos alunos interação com o grupo 

além de estimular a criatividade, raciocínio, atenção e dedicação; onde todos os 

participantes são vencedores. Isso também pode ser demonstrado no atual trabalho, 

uma vez que os jogos propostos permitem total interação com o grupo e proporciona 

níveis de diferentes conhecimentos sobre o tema. 

O Jogo da Memória apresentou discriminação detalhada, a confecção desse 

jogo permitiu que fosse visualizada a real importância de se trabalhar essa 

metodologia. Conforme Cunha (2010), o jogo da memória quando aplicado de 
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acordo com os objetivos já estabelecidos e uma devida realização pode favorecer 

diversos aspectos em um aluno, como: a discriminação visual, o pensamento lógico, 

identificação e associação de figuras e palavras, dentre outras.  

Ao utilizar esse tipo de jogo espera-se que o aluno observe diversas vezes 

as figuras, leia os conteúdos e curiosidades que estão presentes nas cartas, 

consequentemente, efetuará uma memorização e assimilação do que foi proposto, 

facilitando o reforço do que o professor já ministrou anteriormente sobre higiene 

pessoal, além de proporcionar um momento de alegria e descontração entre os 

alunos.  

Essas afirmações também podem ser percebidas no trabalho de Costa e 

Pinho (2008), onde destacam que, a capacidade de lembrar o que foi aprendido, é 

fundamental para o desenvolvimento das tarefas seqüenciais da educação, bem 

como, é através de jogos de memória visual, que os alunos serão desafiados a reter 

e desenvolver modelos visiomotores, possibilitando a capacidade de memorização, 

aumentando o potencial de gravar as imagens de forma gradativa. 

 

Figura 1 - Jogo da memória- Higiene na Memória 
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Fonte: MOREIRA, 2011. 

Fialho (2007) destaca que a exploração do aspecto lúdico pode tornar-se 

uma técnica facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na 

sociabilidade entre os alunos, na criatividade, no espírito de competição e 

cooperação, assegurando os reais objetivos que foram propostos. 

Cunha (2010) afirma que o jogo da memória pode trazer benefícios para o 

desenvolvimento da criança, a construção da capacidade do pensamento; e, para 

que ocorra formação do pensamento, torna-se necessária a estimulação deste. 

Salienta ainda que a criança precisa de alguém que alimente o seu potencial desafie 

sua inteligência, além da necessidade de alguém que interaja juntamente; quando 

essas práticas forem realizadas de maneira satisfatória aumentarão as 

possibilidades de a criança acostumar-se cada vez mais a usar seu pensamento.  

Essa ação pode ser conferida no jogo, Higiene na Memória, no qual as 

crianças têm sua inteligência desafiada através dos conteúdos expostos nas cartas 

e a sua capacidade de descobrir novos conceitos que estão sendo utilizados como 

reforços do que a criança aprendeu anteriormente na aula em que o professor 

transmitiu noções e exposições de como a criança deve e pode efetuar de forma 

correta sua higiene pessoal. 

Toda criança necessita de atenções redobradas quando colocamos em 

questão sua aprendizagem direcionada a precauções e melhorias na higiene 

pessoal, com intenção de proporcionar melhorias na sua saúde em todos os 

aspectos relacionados. Estas idéias podem ser vistas através dos expostos de Melo 

(2007), onde a autora confirma que o individuo, pode ser beneficiado através de 

experiências consideradas concretas e elaboração e a aplicação de estratégias 

pedagógicas que apresentem a capacidade de integrar com aspectos cognitivos e 

afetivos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Utilizar recursos metodológicos como o lúdico pode auxiliar na fixação do 

conteúdo que previamente foi ministrado pelo professor. Este trabalho teve por 

intuito analisar a importância de utilizar metodologias diferenciadas, como o lúdico, 

para o ensino de bons hábitos de higiene pessoal, a fim de enfatizá-los como reforço 
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sobre o conteúdo trabalhado. Percebe-se a importância de trabalhar assuntos como 

a higiene pessoal, pois se relacionam com a saúde, em que boas práticas de higiene 

podem promover uma saúde e boa qualidade de vida, prevenindo doenças de amplo 

espectro, que vão desde infecções parasitarias até doenças bucais.  

Com as limitações existentes, percebe-se que a escola pode assumir o 

papel de facilitadora de noções de uma boa higiene, e os professores podem utilizar 

metodologias diferenciadas para facilitar esse ensino. Diante do jogo desenvolvido, o 

jogo da memória pode ser eficiente, por apresentar imagens, textos explicativos, e 

ainda informações adicionais, ou seja, curiosidades que instiguem ainda mais os 

alunos a refletir e por em prática tudo o que foi ensinado a eles. 
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