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Introdução 

As mudanças dos hábitos de higiene 

durante todo o processo evolutivo da 

humanidade são um dos fatores mais 

significativos para que o homem de hoje tenha 

uma maior longevidade. Com essas 

mudanças, ele adquiriu aprendizagem com 

relação aos padrões nutritivos de sua 

alimentação e a cuidar melhor da higiene de 

seu próprio corpo. Por isso, várias doenças 

causadas pela ingestão de alimentos 

contaminados e a falta de higiene pessoal 

diminuíram sensivelmente, levando-o a 

melhorar a sua qualidade de vida. 

        A higiene dos filhos é uma tarefa dos 

pais, e só aos seis anos é que a criança está 

madura para cuidar de sua própria higiene 

Na educação física atual, seja no meio profissional ou no meio universitário, tem se discutido muito saúde 

e qualidade de vida. Um conceito pouco estudado, porém de bastante importância para qualquer 

educador físico, é a higiene. Mas entre tantos problemas na escola, releva a importância da higienização 

dos alunos, tendo em mente que a higiene é muito mais do que escovar os dentes, tomar banho e limpar 

a casa. A higiene, segundo Barbosa (1999), é na verdade uma ciência cuja finalidade é proteger e 

melhorar a saúde. E saúde é um dos termos mais disseminados na educação física. Assim como as 

atividades físicas, a higiene também é um meio que deve ser utilizado pelos educadores físicos e 

pedagógicos com o intuito de proporcionar a proteção e o melhoramento da qualidade de vida e saúde 

dos seus alunos. Este trabalho buscou mostrar em uma aula de Educação Física realizada na Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus, para crianças de faixa etária de 5 anos,  de que forma tem sido a 

higienização dos alunos na escola e como o profissional da Educação Física tem influenciado e pode 

influenciar na higienização dos seus alunos de modo que possa contribuir para a melhoria das condições 

de saúde e o aperfeiçoamento da sua qualidade de vida. Utilizou pesquisa do tipo tecnológica por 

explorar o processo de intervenção (docência ) e mostrar como fazer. Os resultados demonstraram que 

as 30 crianças observadas conservam alguns hábitos de higiene que é lavar as mãos antes de comer, 

após ir ao banheiro, ao mexer com materiais que sujam as mãos, mas somente mediante intervenção da 

professora, ao contrário sem a intervenção a criança não manifestou a rotina de higiene. Concluindo que 

a Educação Física como componente da educação de base deve ajudar a suprir está carência por meio 

de práticas que levam a criança a compreender a importância dos hábitos de higiene para a sua vida.      
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pessoal, e os pais não devem passar a 

responsabilidade antes que elas estejam 

preparadas. Para que a criança seja bem 

educada em higienização e desenvolva bons 

hábitos é necessário que ela receba 

informações e exemplos.   

 O levantamento de dados nos permite 

perceber de forma indireta, como se 

encontram as práticas de higiene dos 

escolares, as relações e necessidades da 

comunidade onde estão inseridos e, a partir 

daí, elaborar estratégias para conscientização 

das crianças, que levarão os novos 

conhecimentos adquiridos para suas casas. O 

objetivo do nosso trabalho foi observar o 

hábito de higiene dos escolares, identificar as 

maneiras que o professor de educação física 

tem utilizado para influenciar nos hábitos de 

higiene dos escolares, a fim de permitir a 

elaboração de estratégias de intervenção e 

conscientização de hábitos higiênicos.  

Problema:  

 Como é o hábito de higienização dos 

alunos(as) da Educação Infantil da Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus? 

Hipóteses 

1 – Os alunos(as) tem conservado 

hábitos de higiene 

2 – Os alunos (as) não tem 

conservado hábitos de higiene 

3 – A professora de Educação Física 

tem falado sobre higiene. 

4 - A professora de Educação Física 

não tem falado sobre higiene 

Objetivo Geral 

 Observar o hábito de higiene das 

crianças na  escola 

Objetivo Específico 

1- Identificar maneiras  de como o 

professor de educação física tem influenciado 

na higienização dos alunos (as) 

2 – Indicar maneiras de como o 

professor de educação física pode estar 

influenciando na higienização dos alunos(as) 

3 – Informar a importância da 

higienização na vida do ser humano 

Justificativa 

A higiene, segundo Barbosa (1999), 

é na verdade uma ciência cuja finalidade é 

proteger e melhorar a saúde, e quando a 

criança entra na escola está sujeita ao 

controle do professor, podendo facilmente ser 

beneficiada por uma assistência médica, 

odontológica e sanitária, uma oportunidade 

que infelizmente é quase sempre perdida. Foi 

então realizada uma pesquisa de observação 

dos modos de higienização dos escolares e a 

intervenção do professor de educação física 

sobre estes modos de higienização. A fim de 

amenizar os casos de desvios no estado de 

saúde dos escolares, com intervenção e 

conscientização sobre a importância dos 

hábitos higiênicos. 

Metodologia 

Utilizou pesquisa do tipo tecnológica 

por explorar o processo de intervenção 

(docência ) e mostrar como fazer.  

Amostra 
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A pesquisa foi realizada com a 

observação de 30 alunos do sexo feminino e 

masculino, escolhidos aleatoriamente com 

faixa etária de 5 anos, regularmente 

matriculados na Escola Municipal Sagrado 

Coração de Jesus. 

Instrumentos 

Utilizou – se de 1 registro de 

filmagem do comportamento das crianças e 

um roteiro de observação contendo perguntas 

relacionadas ao comportamento dos alunos e 

do professor de educação física em relação a 

higienização. 

Coleta de dados 

Realizada através dos seguintes 

itens: 

1. Seleção aleatória de um grupo de 

crianças para sondagem 

2. Filmagem se há orientação do 

professor de educação física sobre      

 atos de higiene ao final da aula de 

educação física 

3. Verificação da filmagem por meio 

do roteiro de observação  

Análise de dados 

Os dados serão analisados por meio 

do registro de filmagem e o roteiro de 

observação 

A influência da Escola na   

 Educação Infantil 

Uma escola precisa ser mais do que 

um lugar agradável, onde se brinca. Deve ser 

um espaço estimulante, educativo, seguro, 

afetivo, com professores realmente 

preparados para acompanhar a criança nesse 

processo intenso e cotidiano de descobertas e 

de crescimento. Precisa propiciar a 

possibilidade de uma base sólida que 

influenciará todo o desenvolvimento futuro 

dessa criança. Até os 6 anos, a criança viverá 

uma das mais complexas fases do 

desenvolvimento humano, nos aspectos 

intelectual, emocional, social e motor, que 

será tanto mais rica quanto mais qualificadas 

forem as condições oferecidas pelo ambiente 

e pelos adultos que a cercam. 

Toda escola de Educação Infantil 

precisa ter certeza do que quer desenvolver 

na criança. Assim, para formar uma criança 

saudável e desenvolver sua capacidade de 

aprender a aprender, sua capacidade de 

pensar e estabelecer as bases para a 

formação de uma pessoa ética capaz de 

conviver num ambiente democrático, deve – 

se propor atividades que desenvolvem um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores adequados a cada faixa 

etária. 

A LDB normaliza a Educação Básica 

sendo formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, considerando a 

Educação Infantil como sua primeira etapa, 

visando o desenvolvimento integral  da 

criança de 0 a 6 anos de idade, levando em 

conta os aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais.  

Isto consta: 

Seção II  

Da Educação Infantil 
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        Art. 29. A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da 

comunidade. 

        Art. 30. A educação infantil será oferecida 

em: 

        I - creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até três anos de idade; 

        II - pré-escolas, para as crianças de quatro 

a seis anos de idade. 

        Art. 31. Na educação infantil a avaliação 

far-se-á mediante acompanhamento e registro 

do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

Objetivos gerais da educação infantil 

A prática da educação infantil deve se organizar 

de modo que as crianças desenvolvam as 

seguintes capacidades: 

 desenvolver uma imagem positiva de 

si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas 

capacidades e percepção de suas 

limitações;  

 descobrir e conhecer progressivamente 

seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo e valorizando hábitos 

de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar;  

 estabelecer vínculos afetivos e de troca 

com adultos e crianças, fortalecendo 

sua auto estima e ampliando 

gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social;  

 estabelecer e ampliar cada vez mais as 

relações sociais, aprendendo aos 

poucos a articular seus interesses e 

pontos de vistas com os dos demais, 

respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração;  

 observar e explorar o ambiente com 

atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, 

dependente e agente transformador do 

meio ambiente e valorizando atitudes 

que contribuam para sua conservação;  

 brincar, expressando emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades;  

 utilizar as diferentes linguagens 

(corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às diferentes 

intenções e situações de comunicação, 

de forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas idéias, 

sentimentos, necessidades e desejos e 

avançar no seu processo de 

construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva;  

 conhecer algumas manifestações 

culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente 

a elas e valorizando a diversidade.  

Higiene e sua importância na vida 

do ser humano   

    

 Segundo o dicionário Aurélio higiene é: 

.Parte da medicina que trata dos meios onde o 

homem vive, da maneira de os modificar no 

sentido mais favorável ao seu desenvolvimento. 
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/ Conjunto de regras e práticas relativas à 

conservação da saúde: ter a preocupação da 

higiene. / Fig. Limpeza, conservação: higiene 

dos dentes. / Limpeza corporal, asseio. // 

Higiene mental, conjunto das normas próprias 

para manter intactas as funções psíquicas.] 

          Higiene e Saúde são dois temas 

intimamente ligados: pode-se, seguramente, 

afirmar que não existindo higiene, facilmente 

resultará num problema de saúde. As chamadas 

práticas de higiene são regras simples e fáceis 

de ser seguidas e servem para proteger a nossa 

saúde, principalmente contra os inimigos 

invisíveis. Sendo a  higiene  de fundamental 

importância na vida do ser humano, deve esta 

ser trabalhada desde a mais tenra idade, por 

isso no Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil consta em seus conteúdos 

para crianças de quatro a seis anos trabalhar 

sobre os cuidados pessoais, sendo feita a 

menção da seguinte maneira:   

 As crianças precisam ser lembradas 

para lavarem as mãos antes das refeições, após 

o uso do banheiro, após a manipulação de terra, 

areia e tintas, assim como antes do preparo de 

atividades de culinária. É fundamental o acesso 

à água, ao sabonete e à toalha. Embora já 

consigam lavar as mãos sozinhas, ainda 

precisam de um acompanhamento do professor. 

As crianças nesta idade, na maioria das vezes, 

estão mais independentes em relação ao 

controle de suas eliminações, mas ainda 

precisam de ajuda e orientação para 

desenvolver habilidades e manter atitudes de 

higiene consigo mesmas e com o ambiente, 

durante e após uso do sanitário. Observar o 

estado de limpeza dos sanitários antes de 

sentarem, dar a descarga, se limpar, descartar o 

papel higiênico e lavar as mãos, 

cuidadosamente após limpar se são exemplos 

de habilidades e atitudes que se aconselha 

desenvolver com as crianças. Quanto menores, 

mais as crianças precisam de orientação e de 

ajuda dos professores e dos funcionários que 

estiverem próximos no momento”. 

            Os sanitários das instituições precisam 

estar constantemente limpos, pois as crianças 

tocam no vaso para poderem sentar e descer e 

nem sempre lembram de lavar as mãos depois. 

É necessário prever papel higiênico, cestos de 

lixo e pias de modelo e tamanho adequados às 

crianças e ao ambiente coletivo, assim como 

prover sabonete e toalhas secas e limpas para 

que possam construir hábitos de higiene 

pessoal. 

A Importância da Higiene como Melhoria na  

 Qualidade de Vida das Crianças 

As mudanças dos hábitos de higiene durante 

todo o processo evolutivo da humanidade são 

um dos fatores mais significativos para que o 

homem de hoje tenha uma maior longevidade. 

Com essas mudanças, ele adquiriu 

aprendizagem com relação aos padrões 

nutritivos de sua alimentação e a cuidar melhor 

da higiene de seu próprio corpo. Por isso, várias 

doenças causadas pela ingestão de alimentos 

contaminados e a falta de higiene pessoal 

diminuíram sensivelmente, levando-o a melhorar 

a sua qualidade de vida. 

          A influência que as condições de 

saneamento básico tem sobre a saúde da 

população é notória. Em relação às crianças, 

essas condições estão diretamente ligadas aos 

índices de mortalidade e morbidade infantil. E 

como a questão de saneamento está associada 

à renda da população, o Brasil é um dos 

campeões mundiais de parasitoses e 

verminoses, e as maiores vítimas são as 

crianças. 

          A higiene dos filhos é uma tarefa dos pais, 

e só aos 6 anos é que a criança está madura 
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para cuidar de sua própria higiene pessoal, e os 

pais não devem passar a responsabilidade 

antes que elas estejam preparadas. Para que a 

criança seja bem educada em higienização e 

desenvolva bons hábitos é necessário que ela 

receba informações e exemplos. 

Educação Física  na Educação 

Infantil 

         O objetivo principal da Educação Física na 

Educação Infantil é fazer com que as crianças 

adquiram autonomia e independência dos 

adultos em todas as atividades que se realizam 

com ela, estimulando – a com atividades que 

potencializem o seu desenvolvimento, 

desencadeadas por ações motoras.  

De acordo com MELLO (2001, p.97): 

“As crianças necessitam de um trabalho com 

Movimento direcionado às suas vidas, engajado 

no trabalho dos demais componentes 

curriculares da Educação Infantil, para que ela 

possa ver a relação da Educação Física com a 

sua vida, com a aquisição de conhecimentos e 

não apenas a relação com o esporte e a saúde”. 

O profissional de educação física ao 

trabalhar na educação infantil deve conhecer 

os estágios do desenvolvimento dessa fase, 

para proporcionar os estímulos adequados a 

cada etapa. Agindo dessa forma, o 

desenvolvimento será mais harmônico no 

campo motor, cognitivo e afetivo-social, 

trabalhando assim, o ser na sua forma 

integral. Acredita que as aulas de Educação 

Física na Educação Infantil devem ser 

direcionadas, partindo das experiências de 

movimento em três âmbitos: a experiência 

corporal – onde através do expressar-se e do 

esforçar-se existe um confronto direto com o 

próprio corpo em movimento–, a experiência 

material – onde através do explorar e 

configurar por meio do movimento torna-se 

possível a experimentação do meio/objetos –, 

e a experiência de interação social onde se 

busca o entender-se e comparar-se no 

sentido de saber relacionar-se com os outros 

em situações de movimento (BECKER, 2001). 

Como também contribuir para a formação 

integral do educando, utilizando-se das 

atividades físicas para o desenvolvimento de 

todas as suas possibilidades. A educação 

física infantil, deve oferecer à criança, 

oportunidades de ser estimulada e motivada, 

no momento certo, respeitando o tempo 

necessário para amadurecer, ocorrendo com 

interesse e sucesso, partindo daquilo que ela 

já conhece. Contudo, devemos lembrar 

que, apesar de estar muito voltada para o 

desenvolvimento corporal a educação física 

não deixa de lado a preocupação com os 

demais aspectos do processo educativo, 

visando o trabalho interdisciplinar com todas 

as áreas do conhecimento, com uma 

metodologia adequada e coerente facilitando 

assim, o processo ensino-aprendizagem, e 

finalmente permitindo alcançar o objetivo 

máximo.    

 Educação Física e Higiene 

        A higiene trás um grande marco para a 

educação física, visto que foi através desta que 

no Brasil,   século XIX através da ordem Médica 

e com a Instituição Militar que a Educação 

Física se estabeleceu no país. 

      Os médicos – de formação higienista – e os 

militares concordavam com o projeto de 

sociedade que o Estado almejava: evitar a 

ociosidade, preservar a limpeza, conter as 

doenças infectocontagiosas, cuidar da moral do 

povo, enfim, promover a higiene, a saúde e a 

moral dos corpos. O indivíduo era preparado 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

 

FRANCISCO.M. de F; GRADUANDA – ESEFM/ MACHADO.Y.L; 

GRADUANDA – ESEFM 

DIPE.V.C; MESTRA - ESEFM 

para defender a pátria e para se adaptar às 

mudanças advindas da imigração e da 

migração. Portanto, higienistas e militares, em 

conformidade com o estado, uniram-se na 

implementação de um projeto para a Educação 

Física: eugenização e higienização foram suas 

premissas (SOARES, 1994). Dessa forma, a 

Educação Física passou a ser compreendida 

como sinônimo de saúde física e mental, como 

promotora de saúde, como regeneradora da 

raça, das virtudes e da moral (SOARES, 1994). 

       Gondra (2003), no século XX, o discurso 

pela saúde e higiene se atualiza e se consolida, 

tornando-se matriz para os programas 

educacionais e projetando a educação como um 

eficiente meio para alcançar o homem integral, 

pois, pela educação, conseguiremos o país que 

almejamos, contudo, para se alcançar o 

progresso, o povo deve ser fisicamente 

suficiente “Há de ele ter a plenitude para as 

grandes iniciativas e os grandes 

empreendimentos. A exercitação física, os 

cuidados com o corpo, o melhoramento dos 

hábitos, a moralização, eram fins de uma 

educação moderna, que primava por ser, antes 

de tudo, moral, intelectual e física. 

Tendo por base que a higiene iniciou 

a educação física no Brasil e hoje faz parte do 

PCNs como temas transversais e do 

Referencial Curricular da Educação Infantil, 

uma maneira de trabalhar esta vertente nas 

aulas de educação física é a través da 

música. 

A música -  Representa uma importante fonte de 

estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança 

(ANDRADE, 2000). Assim, na Educação Infantil, 

os fatos musicais devem induzir ações, 

comportamentos motores e gestuais (ritmos 

marcados caminhando, batidos com as mãos, e 

até mesmo falados) (DELISA, 1992), 

inseparáveis da educação perceptiva 

propriamente dita. 

Resultados 

Baseado na filmagem realizada e 

análise através de questionário obteve  se como 

resultado que as 30 crianças conservam bons 

hábitos de higiene que é lavar as mãos antes de 

comer, após ir ao banheiro, ao mexer com 

materiais que sujam as mãos, mas somente 

mediante intervenção da professora seja ela de 

sala ou de educação física, quando não lhes 

são falado nada, não há o hábito de fazer.  A 

professora de educação física intervêm na 

higienização das crianças após a aula de 

educação física. 

Discussão do resultado 

O Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil, contém a importância do 

ensino e desenvolvimento dos cuidados 

pessoais, embasado nos resultados obtidos 

podemos notar que este conteúdo tem sido 

desenvolvido e que é de suma importância para 

a saúde da criança. Sendo a pessoa do 

educador de suma importância na aplicação 

desta vertente, em que segundo Gallardo: 

  “ as crianças copiam o estilo e 

exemplos do que vêem e observam no seu dia a 

dia”. 

. O autor está correto e a apoio ao que 

ele diz, Isto pode ser comprovado através desta 

pesquisa. Por isso a educação física foi a 

vertente escolhida para desenvolver um bom 

trabalho de higienização. 

Considerações finais 
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A escola deve ser prazerosa para a 

criança, vista que é de suma importância para o 

seu desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social .Os objetivos foram atingidos, 

podendo concluir que  a professora de 

Educação Física baseada nas vertentes do 

Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil vem fazendo com que as crianças 

desenvolvam uma imagem positiva de si, 

atuando de forma cada vez mais independente, 

com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; descobrindo e 

conhecendo progressivamente seu próprio 

corpo, suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado 

com a própria saúde e bem-estar; utilizando as 

diferentes linguagens (corporal, musical, 

plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes 

intenções e situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser compreendido, 

avançando no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; entre outros.    

  Houve a possibilidade de observar que 

a higiene já tem sido trabalhada pela professora 

de educação física, a questão dos alunos não 

conservarem e praticarem hábitos de higiene 

independente de intervenção pode estar sendo 

ocasionado pelo ambiente que ela vive, pelo 

que ela vê, ouve e executa dentro e fora da 

escola, como também estes fatores podem ser 

os influenciadores para que elas venham a 

conservar e praticar hábitos de higiene sem 

intervenção. Cabe aos educadores ensinar  o 

caminho correto de bons hábitos, de higiene, de 

modo que não seja esquecido e possa estar 

sendo aplicado em seu dia – a dia. 

 

 

Abstract  

Physical education today is in the business is in academia, is spoken widely in health and 

quality of life. A little studied science, but a lot of importance to any physical educator, is the hygiene. 

But you dear reader must be wondering, among many problems in school, that is just download and 

analyze the hygiene of students in school. To find an answer to this question we must bear in mind one 

thing: the hygiene is much more than brushing your teeth, bathe and clean the house. The hygiene, 

according Barbosa (1999), is actually a science whose purpose is to protect and improve health. And 

health is one of a more widespread education in physics. Now we see that things are beginning to fit 

into their proper place, as well as physical activity, hygiene is also a means to be used by educators 

and physical education to provide the protection and improvement of quality of life and health of their 

students . Given that, this article seeks to show how has been the hygiene of students and 

professionals of physical education and pedagogy can be used to achieve the hygienic storage of your 

students the best possible conditions of health and the improvement of their natural qualities, which 

allows them to improvements in their way of life and of all the people that surround.  

Keywords: school, health, physical education. 
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