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desenvolvimento de oficinas temáticas 
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importância na prevenção de doenças e 
promoção da saúde. Pretende-se analisar 
uso de metodologias e recursos didático-
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O material didático aqui proposto foi elaborado no formato de Caderno 

pedagógico, representando a segunda etapa a ser cumprida pelo professor 

participante do programa PDE turma de 2012. O Caderno pedagógico segundo 

documento síntese do PDE (2012) é um material “composto por várias unidades, 

com a abordagem centrada em conteúdos disciplinares, contendo fundamentação 

teórica e sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelo público alvo. 

(p.11)”. 

A escola hoje é um celeiro de muitas possibilidades e a disciplina de 

Ciências tem um espaço privilegiado, dentre todas as outras, pois têm em seu 

currículo, temas norteadores, com objetivo de propagar questões diretamente 

ligadas à promoção da saúde humana, prevenção de doenças, qualidade de vida 

e todos os fenômenos a ela relacionados. 

Embora a legislação brasileira, por meio da constituição de 1988, no seu 

artigo 196, declare que saúde é um direito de todos e um dever do estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas (Brasil, 1988), sabemos que na 

prática isso não ocorre. Qualquer cidadão brasileiro sabe que o sistema de saúde 

em nosso país vai de mal a pior, portanto, a prevenção de enfermidades tornou-

se uma necessidade. E a escola, como espaço de apropriação de conhecimentos, 

tem dever de subsidiar propostas preventivas e promocionais à saúde.  

Então como a educação, mais especificamente, a disciplina de Ciências 

pode colaborar para que os alunos atinjam conhecimentos necessários sobre a 

Higiene Corporal, sua relação com a prevenção de doenças e promoção da 

saúde? Quais as metodologias e recursos didáticos adequados para que os 

alunos atinjam esses conhecimentos de maneira significativa?  

Por esse motivo, no momento do Projeto da Implementação Pedagógica 

propomos investigar o desenvolvimento de oficinas temáticas sobre Higiene 

Corporal, por meio de um enfoque histórico, bem como abordar as diferentes 

concepções da higiene corporal para a humanidade, sua importância na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. 
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Se analisarmos de forma generalizada, o currículo da disciplina de Ciências 

(DCE, 2008) e a forma como estão organizados os conteúdos estruturantes, 

veremos que as questões ligadas à saúde, prevenção de doenças e qualidade de 

vida ficaram um tanto camufladas, escondidas, e, portanto, parecendo menos 

importantes.  

Entendemos que a educação, mais especificamente a disciplina de 

Ciências, deve contemplar em seu currículo, questões e temas que auxiliem a 

promoção e a proteção à saúde, oportunizando uma reflexão sobre a importância 

de hábitos higiênicos. Para Faria e Monlevade (2008, p.21) “Uma coisa é ensinar 

higiene e saúde. Outra coisa é agir no sentido de que nossos alunos adquiram, 

reforcem ou melhorem hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com 

higiene e saúde”.  

Para isso, planejou-se o desenvolvimento de oficinas temáticas que são 

organizadas por meio da metodologia de momentos pedagógicos, que segundo 

Delizoicov e Angotti (1992), são: a Problematização Inicial, a Organização e a 

Aplicação do Conhecimento. 

 A Problematização Inicial é o momento em que as situações e as questões 

são apresentadas para os alunos para que ocorram as discussões. Tem a função 

de motivar e fazer a ligação entre situações do cotidiano dos alunos e também 

levantar as suas concepções alternativas sobre os conceitos propostos. A 

Organização do Conhecimento é um momento onde ocorre o estudo sistemático e 

orientado pelo professor, onde são desenvolvidas as definições, conceitos e 

relações. A Aplicação do Conhecimento é o momento em que a abordagem 

sistemática do conhecimento deve ser incorporada pelo aluno de tal forma que 

possa ser utilizada para analisar e interpretar, tanto as situações iniciais, quanto 

as que são explicadas pelo mesmo fenômeno (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1992). 

Entendemos que se o tema Higiene Corporal for trabalhado de forma 

contextualizada, pode contribuir para capacitar os alunos de forma significativa e 

superar a “metodologia das superficialidades” citada por Campos e Nigro (2009, 

p.46) que defende que o educador tem um papel fundamental na condução do 

processo de construção do conhecimento e depende dele, em grande parte, o tipo 

de abordagem, de estratégia e recurso metodológico utilizado.  
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 Não queremos, de forma alguma, fornecer uma receita pronta e acabada 

sobre como trabalhar as questões relacionadas à saúde, pois a escolha de 

modalidades didáticas, segundo Krasilchik (2008, p.77) “depende do conteúdo, 

dos objetivos, da classe, do tempo, dos recursos disponíveis, dos valores e 

convicções do professor”. Entendemos que a diversidade dessas modalidades 

pode atrair e interessar os alunos, atendendo às diferentes formas de 

aprendizagem. Ao utilizar uma metodologia e recursos pedagógicos apropriados, 

teremos não só uma melhor aferição do conhecimento, como também, que estes 

sejam aplicáveis à vida cotidiana.  

O ensino de saúde tem sido um desafio para a educação, no que se refere 

à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 

atitudes e hábitos de vida. Percebe-se que os conhecimentos transmitidos sobre a 

anatomia e fisiologia do corpo humano não são suficientes para que os alunos 

desenvolvam atitudes para uma vida saudável.  

O assunto está sendo trabalhado, porém de forma fragmentada e 

reducionista, dando prioridade aos conhecimentos científicos relacionados às 

doenças, sintomas e tratamento, e deixando de lado, o princípio fundamental que 

é a prevenção. Os profissionais da educação têm consciência do papel do ensino 

de Ciências nestas questões, no entanto, faltam-lhes muitas vezes, uma 

metodologia e recursos pedagógicos apropriados. O domínio do saber científico é 

muito importante, porém é relevante associar educação, saúde e higiene à prática 

diária do aluno. 

Sabe-se que a escola sozinha não levará os alunos a adquirirem saúde, 

pois os caminhos que levam a ela são múltiplos, porém é um dever dos 

educadores fornecerem informações para uma vida saudável. 

 

 
Oficinas temáticas sobre Higiene Corporal 

 

A metodologia utilizada neste caderno pedagógico é estruturada por meio 

de oficinas temáticas cujo tema principal é a Higiene Corporal. Consiste num 

trabalho que se fundamenta no princípio da contextualização que nada mais é 

que, “articular o conhecimento científico com o contexto histórico e geográfico do 
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estudante, com outros momentos históricos” (DCE, 2008, p.74). É aproximar a 

realidade vivenciada por ele aos conteúdos escolares, de modo que adquira um 

aspecto motivador e consequentemente torne a aprendizagem significativa. Nas 

oficinas temáticas são realizadas várias atividades que abordam diversos 

aspectos sobre um determinado assunto. O aluno é convidado a refletir sobre 

situações problema, sendo que as atividades propostas devem ser motivadoras e 

garantir uma participação efetiva, em que ele possa avaliar possibilidades e a 

tomar suas próprias decisões, criando assim condições para que a aprendizagem 

se torne útil no cotidiano. (Secretária do Estado de São Paulo, 2007). 

Como já citamos anteriormente, este caderno pedagógico terá como tema 

principal a Higiene Corporal e será composto por cinco oficinas temáticas: 

1. HIGIENE CORPORAL: UM CUIDADO ESSENCIAL COM VOCÊ 

MESMO  

2. BANHO... ANTES PROIBIDO, AGORA NECESSÁRIO. 

3.  UM BELO SORRISO... UMA BOA HIGIENE BUCAL  

4. BOA PARTE DA SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS 

5. UMA QUESTÃO DE PELE E POR QUE NÃO... DE PÊLO. 

Em cada oficina serão desenvolvidas modalidades didáticas e recursos 

diversificados. Entre essas modalidades didáticas podemos citar: 

 

Aula expositiva e dialogada - será a modalidade didática mais utilizada nas 

oficinas temáticas. Terá a função de introduzir o assunto, transmitir idéias, permitir 

um permanente diálogo entre professor e aluno. Terá o propósito de 

problematizar, de questionar e sugerir atividades para conhecer as vivências dos 

alunos, seus conhecimentos prévios e opiniões sobre o assunto a ser estudado 

(Lopes, 1991). 

 

Aula prática – modalidade didática que permitirá a execução de atividades 

que tem por objetivo o contato direto com o fenômeno, manipulando materiais e 

instrumentos do cotidiano dos alunos. Também permitirá um desafio à imaginação 

e ao raciocínio, ao trabalho em equipe para resolução de problemas, 

compreensão de conceitos básicos e desenvolvimento de habilidades. 

(Krasilchick, 2008). 
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Modelo didático ou maquete – nos casos em que não existe a possibilidade 

de trabalhar com materiais e órgãos humanos, faz-se necessário construir 

modelos didáticos. Neste trabalho os alunos terão contato com modelo, maquete 

e protótipos da pele e arcada dentária. Essa modalidade serve para demonstrar, 

associar e analisar as estruturas e funções fazendo uma analogia, permitindo uma 

melhor compreensão do fenômeno estudado (Krasilchick, 2009). 

 

Aula demonstrativa – é um recurso didático que se justifica nos casos em 

que o educador deseja economizar tempo, visualização simultânea do 

experimento e principalmente a insuficiência de materiais para toda a classe 

(Krasilchick, 2008). Os alunos serão convidados a observar e a participar, já que 

posteriormente farão discussões a respeito do assunto ou aulas práticas. 

 

Uso de Mídia em sala de aula – é um recurso que é cada vez mais comum 

no contexto escolar, pois tem a função de aprofundar conteúdos, promover 

debates, motivar e apresentar diferentes visões sobre um assunto (Marandino, 

2009). Neste trabalho especificamente, serão usados vídeos e slides com a 

função de ilustrar os conteúdos trabalhados, para posterior discussão.  

  

Discussões e debates – técnica que permite ao aluno expor suas idéias e 

posições a respeito de um determinado assunto e melhorar a interação com os 

colegas e ao professor permite conhecer seus alunos e os saberes adquiridos no 

decorrer das oficinas. As aulas se tornam mais interessantes, desafiando o poder 

de a argumentação dos alunos. (Krasilchick, 2008) 

 

 Excursões - é uma modalidade didática muito antiga e que recebe 

diferentes nomes (saídas, aulas-passeio, estudo do meio). Neste caso específico, 

será uma visita a um supermercado que se localiza no entorno da escola, com o 

objetivo de pesquisar preços dos produtos higiênicos. É uma atividade extraclasse 

que permite sair do cotidiano da escola e o contato com objeto (observação, 

coleta e análise de dados) com a finalidade de motivar os alunos, associar teoria 
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a prática e a socialização entre alunos, professor, comunidade (Krasilchick, 2008 

e Marandino, 2009). 

 

História em quadrinhos – é uma modalidade de ensino que utiliza imagens 

obtidas pelo desenho e a linguagem simples e acessível escrita dentro de balões. 

É uma narrativa que diverte e informa seus leitores (Testoni, s/d).. Neste trabalho 

os alunos serão convidados a construir sua própria história em quadrinhos. Por 

ser um tipo de narrativa que mistura desenho e escrita, terá um aspecto lúdico, 

tornando o processo de ensino aprendizagem mais atraente ao aluno. 

 

Teatro com fantoches - é um recurso que visa a associar a narração de 

uma história com o auxílio de personagens, neste caso, com fantoches, bonecos 

que serão manipulados com as mãos (Marcelino, 2007). Esse recurso permite 

que a narrativa se torne mais atraente e divertida, trabalhando o imaginário dos 

alunos.  

 

Pesquisa - é uma técnica que visa a construção do conhecimento, onde o 

aluno após consultar um material(fonte de pesquisa), deve construir um texto 

onde sistematize seu conhecimento adquirido sobre o assunto com vocabulário 

próprio.(DCE,2008).  

 

Entrevista – é um recurso que inclui um levantamento de dúvidas a respeito 

de um determinado assunto, requer um conhecimento prévio, escolha do 

entrevistado e preparação de um roteiro de perguntas. Após a entrevista, é 

necessário um registro, seja em forma de exposição, relatório, cartaz, entre 

outros. (Alvarenga et al., 2004) 
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Considerando que o presente trabalho está inserido no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE -, que tem sua importância 

enquanto política de formação continuada e valorização dos Professores – da 

Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, uma das atividades propostas aos 

professores integrantes do programa, foi a produção de um material didático 

pedagógico que atendesse às necessidades de aprendizagem dos alunos das 

escolas públicas do Estado do Paraná.   Optou-se pela produção de um caderno 

pedagógico, na qual se desenvolveu alguns conteúdos científicos relativos ao 

tema Higiene Corporal, bem como sua importância para a prevenção de doenças 

e promoção da saúde.  Os conteúdos científicos sobre Higiene Corporal, foram 

planejados objetivando sua implementação em turmas do 6º ano.  

O tema “Higiene Corporal” pode ser trabalhado em todos os níveis da 

Educação Básica, os materiais disponibilizados neste trabalho poderão ser 

usados por professores de diversas áreas de estudos, e em diferentes momentos 

da vida do educando. 

Este trabalho proporciona principalmente aos professores da disciplina de  

ciências, um conhecimento mais aprofundado sobre a implementação da 

metodologia dos três momentos pedagógicos que segundo Delizoicov e Angotti 

(1992), são: a Problematização Inicial, a Organização e a Aplicação do 

Conhecimento. Para isso, planejou-se o desenvolvimento de cinco oficinas 

temáticas enfocando a Higiene Corporal, sendo que em cada uma delas, 

sugerimos: número de horas, conteúdos, objetivos, introdução ao tema, 

modalidades didáticas e ou recursos e desenvolvimento. 

 Durante o desenvolvimento do caderno pedagógico será possível que os 

professores da rede estadual de ensino do Paraná, compreendam como o 

material didático pode ser utilizado. 
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CADERNO PEDAGÓGICO 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE  

 

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Parigot de Souza  

Ens. Fundamental e Médio                                   

DISCIPLINA: Ciências                                              

TÍTULO: Oficinas Temáticas sobre Higiene  

Corporal no Ensino de Ciências 

 

SÉRIE: 6º Ano – Período Vespertino  

 

HORAS/AULA: 32 h     

                                         

PROFESSORA: Adriana Solange Marschal Tavares 
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OFICINAS TEMÁTICAS  
 

 

 

OFICINA 01   

HIGIENE CORPORAL: UM CUIDADO ESSENCIAL COM VOCÊ MES MO 
 

 

Número de horas: 6 horas/aula 

 

Conteúdos: Higiene corporal: conceito, importância, principais cuidados, 

produtos básicos utilizados da higiene corporal e preço desses produtos. 

 

Objetivos:   

- Diagnosticar o que os alunos entendem por hábitos higiênicos corporais; 

- Identificar os produtos básicos de higiene do corpo; 

- Compreender quais os principais cuidados higiênicos que eles têm consigo 

mesmo; 

- Pesquisar preços de produtos higiênicos para verificar quanto gastamos com 

nossa higiene pessoal; 

- Identificar qual a importância que eles dão para a higiene corporal; 

 

 

Introdução ao tema: 

 

 A palavra Higiene (do francês hygiene) significa conjunto de regras e 

preceitos que a medicina estabelece para a defesa e conservação da saúde 

individual e coletiva, visando à prevenção de doenças para o desenvolvimento 

regular e normal do corpo e perfeito funcionamento do organismo, regime de 

alimentação, asseio e limpeza (FONTINHA, s.d.).   

  Segundo a mitologia grega o termo Higiene provém do nome da deusa 

Higia, que ensinava ao povo os meios de manter a saúde, auxiliando seu pai 
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Esculápio que empregava ervas medicinais para curar pessoas enfermas. A 

deusa Higia era reverenciada em Atenas como a deusa da saúde e do bem-estar. 

(ARAÚJO, 1982). 

 De acordo com Araújo (1982, p.19): 

A higiene é um conjunto de medidas preventivas empregadas com 
a finalidade de: prevenir a doença, prolongar a vida, promover a 
saúde física e mental, através de cada individuo esclarecido, pela 
ação da comunidade pelo processo educativo.... 

 

Segundo Arouca (2003) a higiene é conjunto de várias ciências que visam 

a manutenção do bem-estar da pessoa. É um conhecimento que visa o bem viver 

e que deve acompanhar o indivíduo durante toda sua existência. 

Os mecanismos de higiene corporal devem ser aplicados em todo o corpo 

de forma global e incentivados desde os primeiros anos de vida. São atitudes 

simples e indispensáveis, que devem ser ensinadas e incentivadas a todo o 

momento, a princípio, pelos pais ou responsáveis, até que criança consiga por si 

só realizar sua higiene de forma autônoma, e posteriormente na escola, pelos 

educadores. Concordamos com Moura, quando cita que: 

 

A adoção, pelos indivíduos, de medidas de proteção à saúde 
implica conhecê-las e valorizá-las. Geralmente, esses hábitos 
começam na infância, e nessa fase a atuação da família e da 
escola é decisiva. A escola tem papel relevante, pois reforça ou 
complementa os ensinamentos que a criança recebeu em casa. 
Muitas vezes, a escola representa a única fonte de informações 
apropriadas sobre higiene (1993, p. 253). 

 

 

É importante que, ao transmitir os cuidados com o corpo, também se 

ressalte quais as implicações e os problemas que podem ocorrer quando a 

higienização não for satisfatória, principalmente quando nos remetemos à 

prevenção de doenças e a promoção da saúde. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde 

caracteriza-se por um estado de completo bem estar físico, mental e social e não 

somente a ausência de doenças. (BATISTELLA, 2007, p.57). Sabemos que este 

conceito é no mínimo utópico, tendo em vista que boa parte das doenças possui 

múltiplas causas. 
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 Tendo em vista os inúmeros conhecimentos e avanços da medicina atual, 

com profissionais, equipamentos, vacinas e medicamentos, a medicina ainda é 

exclusivamente curativa e não preventiva o que é, bastante incoerente. Com 

esses avanços e conhecimentos, pudemos ter certeza que ser saudável depende 

de um conjunto de fatores determinantes como: as condições físicas, emocionais, 

sociais, a uma alimentação adequada, direito à moradia, à educação, ao lazer, ao 

trabalho digno, às condições higiênicas, a fatores ambientais. 

É unânime dizer que a cultura de prevenção em todas as áreas é 

imprescindível, ainda mais quando nos referimos à saúde humana. Prevenir, do 

latim praevinire, significa antecipar, prever, antever (FERREIRA, p.1629); conjunto 

de ações que visam evitar possíveis situações e causas que acarretam a doença.  

Promover vem do latim, promovere, e significa dar impulso, trabalhar a favor, 

propor algo (FERREIRA, p.1641), favorecer atitudes positivas e favoráveis à 

saúde individual e coletiva.  

É um consenso, que a prevenção deve ter um enfoque prioritário e é no 

espaço escolar que técnicas e medidas devem ser ensinadas. A escola sozinha 

não levará os alunos a adquirirem saúde, pois os caminhos que levam a ela são 

múltiplos, porém é um dever dos educadores fornecerem informações para uma 

vida saudável. 

 

Modalidades Didáticas e recursos:  

Aula expositiva e dialogada. O professor pode fazer o registro das 

respostas dos alunos na lousa. 

 Aula prática utilizando embalagens e ou produtos da higiene pessoal de 

cada aluno. 

 Excursão com pesquisa em supermercado o preço dos produtos de higiene 

pessoal. 

 Construção de painéis, tabelas, discussões e debates. 

 

Desenvolvimento  

 

Primeiro Momento - Problematização  inicial 
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Neste momento iremos optar pela modalidade de aula expositiva dialogada 

usando as questões problematizadoras abaixo para direcionar situações e 

questões que visem identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

higiene corporal, sobre produtos higiênicos e os cuidados que eles dispensam a si 

próprios. As respostas dos alunos podem ser anotadas na lousa para melhor 

visualização e aferição dos conhecimentos dos alunos. 

 

Questões problematizadoras: 
 

1. O que você entende por hábitos higiênicos? Cite alguns. 

2. Cite exemplos de produtos higiênicos que você usa. 

3. Quanto será que custam os produtos higiênicos? 

4. Ter higiene corporal é importante? Por quê? 

5. Será que podemos contrair doenças pela falta de higiene? 

 

Segundo Momento - Organização do conhecimento 
 

 Aula prática: Pedir para que os alunos tragam para a sala de aula 

embalagens e ou os produtos de higiene corporal que utilizam em casa. 

Classificá-los em diferentes categorias de acordo com a finalidade, higiene do 

cabelo, do corpo, dos pés, dos dentes, dentre outros. Essa classificação pode ser 

em forma de painéis se forem embalagens ou sobre uma mesa ou carteira. 

 Excursão e Pesquisa: Dividir os alunos em grupos e realizar uma visita e 

uma pesquisa em supermercado no entorno da escola dos produtos higiênicos 

mais comuns para verificar o quanto gastamos com nossa higiene pessoal e 

registrar em um quadro para posterior socialização em sala. 

 

Quadro 1: Pesquisa do preço dos produtos higiênicos   

Produto higiênico Marca Preço (R$) Classificação / 

finalidade 

Sabonete    

Xampu    

Creme dental    

Desodorante    

Escova de dente    
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Fio dental    

Papel higiênico    

Cotonetes    

 
Neste momento retornaremos com aula expositiva dialogada utilizando os 

dois trabalhos realizados pelos alunos (a classificação dos produtos higiênicos e a 

pesquisa de preço) e utilizar o texto introdutório para inserir os conceitos de 

higiene, produtos higiênicos e preços, hábitos higiênicos e importância da higiene 

corporal nas questões de prevenção das doenças e promoção de sua saúde. 

 

Terceiro Momento - Aplicação do conhecimento  
 

A aplicação é o momento em que a abordagem sistemática do 

conhecimento deve ser incorporada pelo aluno de tal forma que possa ser 

utilizada para analisar e interpretar, tanto as situações iniciais, quanto as que são 

explicadas pelo mesmo fenômeno. 

 Solicitar que os grupos formados anteriormente exponham para os outros 

os produtos higiênicos e ou embalagens e a pesquisa feita no supermercado para 

que ocorra a socialização e discussões sobre o tema.  

 Para que a discussão ocorra, pode ser feita uma troca dos trabalhos entre 

os diferentes grupos, para que cada um comente o trabalho do outro. Esta é 

forma em que os alunos estarão aplicando o conhecimento de forma mais 

significativa.   

 

Foto: Adriana Tavares 
Produtos básicos de higiene pessoal  
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OFICINA 02 
 

BANHO... ANTES PROIBIDO, AGORA NECESSÁRIO  
 
  

 
  Número de horas: 7 horas/aula 

 

Conteúdos: Banho - cuidados e importância, as diferentes concepções 

que a higiene corporal e o banho tiveram ao longo da humanidade desde a 

Antiguidade até a Idade Contemporânea. 

 

Objetivos: 

 

- Perceber as diferentes concepções que a higiene corporal e o banho tiveram ao 

longo da história da humanidade (Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna 

e Contemporânea); 

- Relacionar os cuidados e a importância com o banho diário; 

- Identificar quais são as condições (ambiente e produtos higiênicos) para se ter 

um bom banho; 

 
 
 Introdução ao Tema: 
 
 

Nada mais gostoso, do que um banho, depois de um dia cansativo de 

trabalho ou de estudos. Porém durante um bom período da história da 

humanidade foi proibido pela Igreja e por médicos.  A cultura do banho diário, no 

Brasil, é uma prática herdada dos povos indígenas. E também um privilégio e uma 

necessidade, por causa do clima quente em grande parte do nosso país. Os 

cuidados com a higiene e a orientação para a saúde devem ser ensinadas e 

discutidas em sala de aula sempre que possível, ainda mais quando relacionamos 

o banho, sinônimo de bem estar e de importância na prevenção de doenças.  
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Modalidades Didáticas e recursos: 
 
 Aula expositiva e dialogada. Com auxílio de fantoches contar a história as 

diferentes concepções da higiene corporal ao longo da história da humanidade 

desde a Antiguidade, passando pela Idade Média e Idade Moderna até a Idade 

Contemporânea.  

 Sugestão de texto: retirado do Projeto de Intervenção Pedagógica “As 

diferentes concepções da higiene corporal para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde no ensino de ciências” (PDE, 2012). Aqui fica a critério de o 

professor adaptar o texto para narrar a história com os fantoches. 
 Construção de tabelas, debates e discussões. 

 Vídeo sobre a Higiene do Banho. 

 Construção de história em quadrinhos. 

 

Desenvolvimento 
 
Primeiro Momento - Problematização  inicial 
 

Neste momento o professor poderá fazer uso da aula expositiva e 

dialogada para introduzir o assunto utilizando as questões abaixo citadas ou 

outras que achar mais conveniente. As respostas podem ser anotadas em uma 

tabela na lousa e para posterior análise e discussão. 

 
 
 
Questões problematizadoras:  
 

1. Com que freqüência você toma banho? 

2. Você tem sua própria toalha ou compartilha com outras pessoas de sua 

casa? 

3. Têm chuveiro com água aquecida? 

4. Seu banho costuma ser de quanto tempo aproximadamente? 

5. Que relação você imagina que as pessoas tinham com o banho na 

Antiguidade, na Idade Média, na idade Moderna e Contemporânea? 
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Segundo Momento - Organização do conhecimento  
 
 Contar a história das diferentes concepções da higiene ao longo da história 

da humanidade e como as pessoas realizavam sua higiene pessoal antes da 

invenção dos principais produtos de higiene utilizando os fantoches. Aqui o 

professor poderá fazer uma adaptação do texto. 

 

 Foto Adriana Tavares  

 Fantoches que serão utilizados para contar a história (enviados para as 

escolas pela SEED) 

 
 
TEXTO: DIFERENTES CONCEPÇÕES DA HIGIENE AO LONGO DA  HISTÓRIA 
DA HUMANIDADE 
 

A medicina indiana tinha regras de higiene pessoal muito bem 

estabelecidas desde o início de sua civilização. O povo indiano dava grande 

ênfase à limpeza corporal, com banhos diários pela manhã ao acordar e à noite, 

ao deitar, sendo que os ritos de higiene variavam conforme a casta a que cada 

pessoa pertencia. Dentre estes ritos estavam inclusos banhos de corpo inteiro, 

cuidados especiais com cabelos, unhas, pés, rosto, depilação de corpo inteiro, 

dentes e até massagens para relaxar. Todos estes cuidados dos indianos foram 

herdados dos egípcios, babilônios e sumérios, consideradas as primeiras 

civilizações a terem cuidados com a higiene pessoal, ao exercício da medicina e 

combate às doenças. Muitos textos arqueológicos encontrados comprovam a 
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importância dada à higiene pessoal e a limpeza para a manutenção da saúde 

individual e coletiva (BUENO, 2007). 

No Egito, ter cuidado com a higiene era fundamental. Por ser um país 

arenoso, de clima seco e quente, os egípcios desenvolveram produtos e hábitos 

que os mantinham limpos, bonitos e saudáveis. A maioria das casas possuía uma 

sala de banho, já usavam sabão, à base de argila e cinza ou feitos de óleos 

vegetais.  Após o banho eram feitas massagens, unções e aos corpos eram 

aplicados óleos perfumados e que também protegiam contra o calor do Sol e os 

ventos arenosos, evitando assim as queimaduras e possíveis doenças de pele.  

Muitos raspavam a cabeça para evitar a infestação de piolhos e o uso de perucas 

era comum aos dois sexos e variavam de comprimento e penteado, conforme a 

moda. A circuncisão era considerada uma prática higiênica, seguindo preceitos 

étnicos e religiosos e servia para diferenciar os egípcios de outros povos. 

(BUENO, 2007). 

Na Grécia, as razões para o banho tinham diferentes conotações: motivos 

de saúde, sentir-se confortável e atraente, ritos de passagem, entre outros. Os 

banhos diários eram recomendados como tratamento médico, pois, segundo 

Hipócrates (grande médico do século V a.C.), a combinação entre o banho quente 

e frio poderia proporcionar um equilíbrio saudável dos humores do corpo. Banhos 

frios eram indicados a pessoas com problemas nas articulações, banhos quentes 

eram prescritos para aqueles com problemas urinários e dores de cabeça, banhos 

de vapores aromáticos para as doenças femininas. 

 Entre os gregos, a medicina não se preocupava apenas com a cura das 

enfermidades. Preocupava-se também, com a manutenção da saúde, onde a 

higiene merecia muita consideração. A saúde era considerada a condição de 

harmonia entre várias forças do corpo, que, quando em desarmonia, resultavam 

em doenças. Esses distúrbios deveriam ser reduzidos para se ter um modo ideal 

de vida (ROSEN, 1994). 

 Os rituais de passagens também incluíam banho. O primeiro banho do 

bebê era um evento especial e a água utilizada, às vezes, era de uma fonte 

especial. Os noivos tomavam banho cerimonioso antes do casamento para livrar-

se da condição de solteiros e assumir a nova identidade de casados. Quando da 
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morte, o corpo era lavado e ungido. Os parentes e enlutados, após o funeral, 

precisavam se lavar em sinal de purificação. (ASHERBURG, 2008) 

Aos pobres e que não possuíam banheiros, havia a possibilidade de usar 

poços ou fazer visitas às casas de banhos públicas, que eram muito comuns 

naquela época. Essas casas eram mantidas pelo governo ou por empresários, e 

ofereciam entrada gratuita ou cobravam um ingresso barato. Essas casas tinham 

salas separadas que ofertavam banhos quentes, mornos e frios. Algumas 

pessoas freqüentavam diariamente, enquanto outras semanalmente ou 

mensalmente. As casas de banho ofereciam outras vantagens, como a 

socialização, já que diversas pessoas as freqüentavam. Havia à disposição jogos, 

vinho e petiscos. (ASHERBURG, 2008) 

Em Roma, a incorporação da medicina, das normas sanitárias e dos 

conceitos de higiene pessoal dos gregos foi notória. Os romanos construíram 

sistemas de esgotos, instalações sanitárias e de banho que permitiram com que 

as casas de banhos se expandissem cada vez mais, passando de 170 casas no 

ano 33 a.C. para 1000, um século mais tarde. A higiene pessoal passou a ser 

uma atividade diária, corriqueira e acessível a todos os romanos, desde o mais 

nobre, até o mais humilde. (BUENO, 2007 e ROSEN, 1994). 

Enquanto os gregos apreciavam a água, os romanos adoravam. Os atletas 

gregos se exercitavam e logo em seguida como complemento das atividades, 

tomavam banho. Já os romanos, se exercitavam e tomavam banho após as 

atividades, por acreditarem que este seria mais agradável depois dos exercícios. 

Os banhos seguiam verdadeiros rituais com uso de óleos, raspagem do corpo 

com uma ferramenta denominada estrigil (aparelho de metal), mergulhos em água 

quente e fria, massagens, tudo realizado por escravos pessoais ou por 

funcionários da casa. Os romanos banhavam-se após o trabalho, igualmente 

como os gregos. As mulheres tinham salas de banho em separado e pagavam o 

dobro, enquanto das crianças, dos escravos e dos soldados não se cobrava nada. 

As casas de banho foram se sofisticando e os romanos passavam cada 

vez mais tempo nestes espaços. Elas passaram a ter jardins, bibliotecas, locais 

para exercícios, piscinas, salas de reuniões e passaram a ser locais de inúmeras 

possibilidades, tais como: socialização, fechar acordos e negócios, comer, beber, 

namorar. Podiam se fazer consultas médicas, encontros, amizades, compras, 
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alimentação em um único local. Eram locais perfeitos. Porém, o declínio dessas 

casas foi inevitável, principalmente com a queda de Roma e a ascensão do 

cristianismo. (ASHERBURG, 2008) 

Na Idade Média, com o advento do cristianismo, as questões de higiene 

pessoal passaram a ter outro significado. A falta de preocupação com a limpeza 

era uma coisa incomum para a época.  As leis do cristianismo davam maior 

importância à pureza ritual do que à corporal. As pessoas eram obrigadas a tomar 

banhos com rituais, sempre que cometiam atos imorais como o adultério, a 

assassinatos, o homossexualismo ou a atos comuns do cotidiano, como relação 

sexual com o conjugue, contato com secreções vaginais, nascimento e morte. 

Não havia relação desses banhos com hábitos de higiene ou de saúde. O 

enfoque era apenas a purificação. Até o ato de lavar as mãos dos cristãos tinha 

mais haver com uma purificação do que propriamente um ato higiênico. Essa 

época foi considerada um retrocesso para humanidade, a “Idade das trevas e da 

sujeira” (BUENO, 2007), principalmente nas questões sanitárias, novas e 

devastadoras doenças foram algumas das conseqüências.  

O cristianismo fez com que as casas de banho caíssem em descrédito, já 

que as consideravam locais de luxúria, de atos devassos e a um amolecimento 

dos costumes. O discurso da Igreja aliada a médicos e higienistas da época, 

considerava ainda que as doenças fossem castigos divinos, e alertavam as 

pessoas que os banhos aumentavam a porosidade e a permeabilidade da pele e 

era através desses poros dilatados é que as doenças eram transmitidas. As 

condições precárias higiênicas e de saneamento, fizeram com que as cidades 

fossem focos de pestes e inúmeras doenças (BUENO, 2007). Vejam a 

controvérsia: os banhos eram permitidos aos doentes tantas vezes quanto 

necessário e não recomendados às pessoas saudáveis, em total descrédito a 

medidas de prevenção. O ato mais significativo de higiene era o de lavar as mãos 

e o rosto. Para algumas ordens religiosas, eram permitidos três banhos anuais, no 

Natal, na Páscoa e no Pentecostes.  O uso de incensos nas igrejas mascarava o 

odor das pessoas, tendo em vista que pela quantidade de banhos tomados ao 

longo da vida o cheiro era insuportável. 
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Durante muito tempo, a água que proporcionava prazer, conforto e limpeza, 

agora era considerada uma inimiga, que deveria ser evitada a qualquer custo 

(ASHERBURG, 2008). 

O ressurgimento das casas de banho foi a mudança mais significativa em 

relação à limpeza pessoal na Idade Média, só que agora com uma versão 

modificada. Proliferaram manuais de comportamento com destaque a cuidados 

com os bebês, com a saúde e educação dos meninos.  Como essas casas de 

banho despendiam muito empenho por conta do grande consumo de água e seu 

aquecimento, as pessoas com condições financeiras tinham suas salas de banho 

domiciliar, geralmente ao lado da cozinha. 

Na Idade Moderna chegou-se a acreditar que substituir o banho do corpo 

com água pelo linho branco e limpo era mais confiável e mais seguro. Ele atraía e 

absorvia o suor. (ASHERBURG, 2008). Existem relatos de pessoas que só 

trocavam as camisas de linho quando estas, literalmente, apodreciam ao corpo. 

 Surge o Renascimento e com ele o espírito crítico do homem, onde, 

através da observação, tentava-se explicar racionalmente os fenômenos da 

natureza. Destacam-se, nesta época, Nicolau Copérnico, Johan Kepler e Isaac 

Newton, grandes nome da Ciência. Na medicina, os grandes nomes são André 

Vesálio, considerado “pai da moderna anatomia” e Ambroise Paré, considerado 

“pai da Cirurgia”. A preocupação foi estudar a fisiologia do corpo humano e as 

alterações sofridas durante a doença para estudar a sede das mesmas. Surge a 

“Teoria Miasmática” que considerava que quando as condições sanitárias eram 

ruins, criavam um estado atmosférico favorável ao aparecimento de doenças e 

epidemias (GUTIERREZ e OBERDIEK, 2001). Com essa teoria se repensou as 

questões higiênicas e principalmente as sanitárias da época. Os médicos do 

século XVIII passam a recomendar os banhos e dizer que a água é saudável, em 

oposição há 400 anos. Os poros do corpo agora deveriam permanecer abertos 

para eliminar os fluidos corporais. Os banhos com água quente eram essenciais à 

saúde e para manutenção da vida, a pele suja interferia no funcionamento do 

corpo. (ASHERBURG, 2008).  

 Manuais de higiene multiplicavam-se, “os cientistas afirmavam que a 

limpeza faria mais pela humanidade do que tinham feito em séculos” 

(ASHERBURG, 2008, p.139). 
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 Na Idade Contemporânea surge outra forma para explicar as doenças, a 

causa social, que defendia que o aparecimento das doenças tinha a ver com as 

condições de trabalho. A descoberta das bactérias no século XIX veio libertar a 

ciência das questões econômicas, políticas e sociais. Agora as doenças tinham 

um agente causador que deveria ser combatido por vacinas ou medicamentos. 

Cria-se então a “Teoria Unicausal” que considerava o estado de doença com um 

único fator causador. Somente no século XX surge a “Teoria Multicausal”, ou seja, 

a doença ser causada por múltiplos determinantes. Relacionam-se as condições 

de trabalho, os fatores ambientais, a questão emocional e psicológica. 

(GUTIERREZ e OBERDIEK, 2001).   

 Desde então, as relações das pessoas com as questões higiênicas e 

sanitárias alteraram-se e muito. Cresceram os cuidados com o corpo de modo 

geral. Os banheiros atuais são bem equipados, as indústrias de produtos 

higiênicos como sabonetes, xampus, cremes e desodorantes corporais, escovas e 

cremes dentais, absorventes íntimos, produtos específicos para a higiene do 

homem, do adolescente e da criança evoluíram de tal forma que a colocação de 

Asherburg, é muito pertinente: “Temos medo de sentir nosso próprio cheiro. É 

perigoso hoje em dia sair de casa sem nenhum aroma extracorpóreo.” (2008, 

p.232).  

  A preocupação com a higiene não é só estética. O medo das doenças está 

aumentando nossa preocupação com a higiene no século XXI. Em decorrência 

das epidemias viróticas e bacteriológicas, práticas higiênicas simples e que não 

envolvem tecnologia avançada, são capazes de nos proteger das doenças.  

Vejamos o exemplo da gripe H1N1: medidas simples como lavar as mãos com 

maior freqüência, o uso do álcool gel, máscaras, cobrir o rosto ao espirrar ou 

tossir, manter certa distância das pessoas, vacinas preventivas, evitaram que a 

contaminação fosse maior (ASHERBURG, 2008). 

Manter um corpo cuidado, demonstra a importância que a pessoa dá a si 

própria. Em nossa sociedade, uma pessoa que cuida da sua higiene corporal é 

bem aceita por outras,  demostrando o grau de autoestima e autoconfiança. 
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Texto adaptado para o Teatro de fantoches: 

Personagens: Profª Ana e seus alunos André, Bruna, Davi, Isabel, Léo, Miguel. 

História: Pesquisando a história da Higiene Corporal através dos tempos. 

Bate o sinal e logo os alunos do 6º ano do Colégio Pedro Viriato Parigot de Souza 

estão na sala.  

Profª Ana: Bom dia, alunos! Como estão vocês? Conseguiram realizar a 

pesquisa que eu pedi que fizessem sobre a história do banho? 

Todos: Bom dia! Sim, fizemos a pesquisa. 

Profª : Bem como eu havia solicitado, pedi que vocês pesquisassem em três 

livros: “O limpo e o sujo: uma história da higiene corporal” (Georges Vigarello), 

“Passando a limpo: o banho da Roma antiga até hoje”(katherine Ashenburg) e 

“Passando a limpo, história da higiene pessoal no Brasil”(Eduardo Bueno) e que a 

partir desses três autores apresentassem a toda turma como as pessoas de cada 

época tratavam as questões ligadas ao banho e a sua higiene. Vamos iniciar a 

apresentação. Bruna, você ficou com a parte dos indianos e egípcios, não é? Pode 

iniciar. 

André: A medicina indiana tinha regras de higiene pessoal muito bem 

estabelecidas desde o início de sua civilização. O povo indiano dava grande ênfase à 

limpeza corporal, com banhos diários pela manhã ao acordar e à noite, ao deitar, 

sendo que os ritos de higiene variavam conforme a casta a que cada pessoa pertencia. 

Dentre estes ritos estavam inclusos banhos de corpo inteiro, cuidados especiais com 

cabelos, unhas, pés, rosto, depilação de corpo inteiro, dentes e até massagens para 

relaxar. Todos estes cuidados dos indianos foram herdados dos egípcios, babilônios e 

sumérios, consideradas as primeiras civilizações a terem cuidados com a higiene 

pessoal, ao exercício da medicina e combate às doenças. 
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cuidados com a higiene pessoal, ao exercício da medicina e combate às doenças. 

Muitos textos arqueológicos encontrados comprovam a importância dada à higiene 

pessoal e a limpeza para a manutenção da saúde individual e coletiva  

No Egito, ter cuidado com a higiene era fundamental. Por ser um país 

arenoso, de clima seco e quente, os egípcios desenvolveram produtos e hábitos que 

os mantinham limpos, bonitos e saudáveis. A maioria das casas possuía uma sala de 

banho, já usavam sabão, à base de argila e cinza ou feitos de óleos vegetais.  Após 

o banho eram feitas massagens, unções e aos corpos eram aplicados óleos 

perfumados e que também protegiam contra o calor do Sol e os ventos arenosos, 

evitando assim as queimaduras e possíveis doenças de pele.  Muitos raspavam a 

cabeça para evitar a infestação de piolhos e o uso de perucas era comum aos dois 

sexos e variavam de comprimento e penteado, conforme a moda. A circuncisão era 

considerada uma prática higiênica, seguindo preceitos étnicos e religiosos e servia 

para diferenciar os egípcios de outros povos.  

Prof ª: Muito bem, André! Belo trabalho! Agora é a Bruna, que ficou com a 

parte dos Gregos. 

Bruna: Na Grécia, as razões para o banho tinham diferentes conotações: 

motivos de saúde, sentir-se confortável e atraente, ritos de passagem, entre outros. 

Os banhos diários eram recomendados como tratamento médico, pois, segundo 

Hipócrates (grande médico do século V a.C.), a combinação entre o banho quente e 

frio poderia proporcionar um equilíbrio saudável dos humores do corpo. Banhos frios 

eram indicados a pessoas com problemas nas articulações, banhos quentes eram 

prescritos para aqueles com problemas urinários e dores de cabeça, banhos de 

vapores aromáticos para as doenças femininas. 

 Entre os gregos, a medicina não se preocupava apenas com a cura das 

enfermidades. Preocupava-se também, com a manutenção da saúde, onde a higiene 

merecia muita consideração. A saúde era considerada a condição de harmonia entre 

várias forças do corpo, que, quando em desarmonia, resultavam em doenças. Esses 

distúrbios deveriam ser reduzidos para se ter um modo ideal de vida. 

 Os rituais de passagens também incluíam banho. O primeiro banho do  
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bebê era um evento especial e a água utilizada, às vezes, era de uma fonte 

especial. Os noivos tomavam banho cerimonioso antes do casamento para livrar-

se da condição de solteiros e assumir a nova identidade de casados. Quando da 

morte, o corpo era lavado e ungido. Os parentes e enlutados, após o funeral, 

precisavam se lavar em sinal de purificação.  

Aos pobres e que não possuíam banheiros, havia a possibilidade de usar 

poços ou fazer visitas às casas de banhos públicas, que eram muito comuns 

naquela época. Essas casas eram mantidas pelo governo ou por empresários, e 

ofereciam entrada gratuita ou cobravam um ingresso barato. Essas casas tinham 

salas separadas que ofertavam banhos quentes, mornos e frios. Algumas pessoas 

freqüentavam diariamente, enquanto outras semanalmente ou mensalmente. As 

casas de banho ofereciam outras vantagens, como a socialização, já que diversas 

pessoas as freqüentavam. Havia à disposição jogos, vinho e petiscos.  

Profª Ana: Excelente Bruna! Vejamos... Agora é a vez do Davi, que 

pesquisou sobre os romanos. 

Davi: Em Roma, a incorporação da medicina, das normas sanitárias e dos 

conceitos de higiene pessoal dos gregos foi notória. Os romanos construíram 

sistemas de esgotos, instalações sanitárias e de banho que permitiram com que as 

casas de banhos se expandissem cada vez mais, passando de 170 casas no ano 

33 a.C. para 1000, um século mais tarde. A higiene pessoal passou a ser uma 

atividade diária, corriqueira e acessível a todos os romanos, desde o mais nobre, 

até o mais humilde.  

Enquanto os gregos apreciavam a água, os romanos adoravam. Os atletas gregos 

se exercitavam e logo em seguida como complemento das atividades, tomavam 

banho. Já os romanos, se exercitavam e tomavam banho após as atividades, por 

acreditarem que este seria mais agradável depois dos exercícios. Os banhos 

seguiam verdadeiros rituais com uso de óleos, raspagem do corpo com uma 

ferramenta denominada estrigil (aparelho de metal), mergulhos em água quente e 

fria, massagens, tudo realizado por escravos pessoais ou por funcionários da casa. 

Os romanos banhavam-se após o trabalho, igualmente como os gregos. As 

mulheres tinham salas de banho em separado e pagavam o dobro, enquanto das 

crianças, dos escravos e dos soldados não se cobrava nada. 
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As casas de banho foram se sofisticando e os romanos passavam cada vez 

mais tempo nestes espaços. Elas passaram a ter jardins, bibliotecas, locais para 

exercícios, piscinas, salas de reuniões e passaram a ser locais de inúmeras 

possibilidades, tais como: socialização, fechar acordos e negócios, comer, beber, 

namorar. Podiam se fazer consultas médicas, encontros, amizades, 

compras,alimentação em um único local. Eram locais perfeitos. Porém, o declínio 

dessas casas foi inevitável, principalmente com a queda de Roma e a ascensão do 

cristianismo.   

Profª Ana: Ótimo Davi! Podemos perceber até aqui que o banho e a higiene 

tiveram diferentes conotações. Agora vamos para a Idade Média, de quem é a 

vez? Sua vez Isabel. 

Isabel: Na Idade Média, com o advento do cristianismo, as questões de 

higiene pessoal passaram a ter outro significado. A falta de preocupação coma 

limpeza era uma coisa incomum para a época.  As leis do cristianismo davam 

maior importância à pureza ritual do que à corporal. As pessoas eram obrigadas a 

tomar banhos com rituais, sempre que cometiam atos imorais como o adultério, a 

assassinatos, o homossexualismo ou a atos comuns do cotidiano, como relação 

sexual com o conjugue, contato com secreções vaginais, nascimento e morte. Não 

havia relação desses banhos com hábitos de higiene ou de saúde. O enfoque era 

apenas a purificação. Até o ato de lavar as mãos dos cristãos tinha mais haver 

com uma purificação do que propriamente um ato higiênico. Essa época foi 

considerada um retrocesso para humanidade, a “Idade das trevas e da sujeira” 

(BUENO, 2007), principalmente nas questões sanitárias, novas e devastadoras 

doenças foram algumas das conseqüências.  

O cristianismo fez com que as casas de banho caíssem em descrédito, já 

que as consideravam locais de luxúria, de atos devassos e a um amolecimento 

dos costumes. O discurso da Igreja aliada a médicos e higienistas da época, 

considerava ainda que as doenças fossem castigos divinos, e alertavam as 

pessoas que os banhos aumentavam a porosidade e a permeabilidade da pele e 

era através desses poros dilatados é que as doenças eram transmitidas. As 

condições precárias higiênicas e de saneamento, fizeram com que as cidades                            

fossem focos de pestes e inúmeras doenças. Vejam a controvérsia: os banhos 
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eram permitidos aos doentes tantas vezes quanto necessário e não recomendados 

às pessoas saudáveis, em total descrédito a medidas de prevenção. O ato mais 

significativo de higiene era o de lavar as mãos e o rosto. Para algumas ordens 

religiosas, eram permitidos três banhos anuais, no Natal, na Páscoa e no 

Pentecostes.  O uso de incensos nas igrejas mascarava o odor das pessoas, tendo 

em vista que pela quantidade de banhos tomados ao longo da vida o cheiro era 

insuportável. 

Durante muito tempo, a água que proporcionava prazer, conforto e limpeza, 

agora era considerada uma inimiga, que deveria ser evitada a qualquer custo. 

O ressurgimento das casas de banho foi a mudança mais significativa em 

relação à limpeza pessoal na Idade Média, só que agora com uma versão 

modificada. Proliferaram manuais de comportamento com destaque a cuidados 

com os bebês, com a saúde e educação dos meninos.  Como essas casas de 

banho despendiam muito empenho por conta do grande consumo de água e seu 

aquecimento, as pessoas com condições financeiras tinham suas salas de banho 

domiciliar, geralmente ao lado da cozinha. 

Profª Ana: Vocês estão me surpreendendo. Muito boa sua pesquisa, Isabel! 

Agora é a vez do Léo, que vai falar sobre a Idade Moderna. 

Léo: Na Idade Moderna chegou-se a acreditar que substituir o banho do 

corpo com água pelo linho branco e limpo era mais confiável e mais seguro. Ele 

atraía e absorvia o suor. Existem relatos de pessoas que só trocavam as camisas 

de linho quando estas, literalmente, apodreciam ao corpo. 

Surge o Renascimento e com ele o espírito crítico do homem, onde, 

através da observação, tentava-se explicar racionalmente os fenômenos da 

natureza. A preocupação foi estudar a fisiologia do corpo humano e as alterações 

sofridas durante a doença para estudar a sede das mesmas. Surge a “Teoria 

Miasmática” que considerava que quando as condições sanitárias eram ruins, 

criavam um estado atmosférico favorável ao aparecimento de doenças e 

epidemias. Com essa teoria se repensou as questões higiênicas e principalmente 

as sanitárias da época. Os médicos do século XVIII passam a recomendar os 

banhos e dizer que a água é saudável, em oposição há 400 anos. Os poros do 

corpo agora deveriam permanecer abertos para eliminar os fluidos corporais. 
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Os banhos com água quente eram essenciais à saúde e para manutenção da vida, 

a pele suja interferia no funcionamento do corpo.  

 Manuais de higiene multiplicavam-se, “os cientistas afirmavam que a limpeza 

faria mais pela humanidade do que tinham feito em séculos” (ASHERBURG, 2008, 

p.139). 

 Profª Ana: Parabéns Léo! Só falta o Miguel que irá falar sobre a Idade 

Contemporânea. Pode começar. 

 Miguel: Na Idade Contemporânea surge outra forma para explicar as 

doenças, a causa social, que defendia que o aparecimento das doenças tinha a ver 

com as condições de trabalho. A descoberta das bactérias no século XIX veio 

libertar a ciência das questões econômicas, políticas e sociais. Agora as doenças 

tinham um agente causador que deveria ser combatido por vacinas ou 

medicamentos. Cria-se então a “Teoria Unicausal” que considerava o estado de 

doença com um único fator causador. Somente no século XX surge a “Teoria 

Multicausal”, ou seja, a doença ser causada por múltiplos determinantes. 

Relacionam-se as condições de trabalho, os fatores ambientais, a questão 

emocional e psicológica.  

 Desde então, as relações das pessoas com as questões higiênicas e 

sanitárias alteraram-se e muito. Cresceram os cuidados com o corpo de modo 

geral. Os banheiros atuais são bem equipados, as indústrias de produtos higiênicos 

como sabonetes, xampus, cremes e desodorantes corporais, escovas e cremes 

dentais, absorventes íntimos, produtos específicos para a higiene do homem, do 

adolescente e da criança evoluíram de tal forma que a colocação de Asherburg, é 

muito pertinente: “Temos medo de sentir nosso próprio cheiro. É perigoso hoje em 

dia sair de casa sem nenhum aroma extracorpóreo.” (2008, p.232).  

  A preocupação com a higiene não é só estética. O medo das doenças está 

aumentando nossa preocupação com a higiene no século XXI. Em decorrência das 

epidemias viróticas e bacteriológicas, práticas higiênicas simples e que não 

envolvem tecnologia avançada, são capazes de nos proteger das doenças.  

Vejamos o exemplo da gripe H1N1: medidas simples como lavar as mãos com  
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maior freqüência, o uso do álcool gel, máscaras, cobrir o rosto ao espirrar ou 

tossir, manter certa distância das pessoas, vacinas preventivas, evitaram que a 

contaminação fosse maior.  

 Profª Ana: Estão todos de PARABÉNS! Fizeram um excelente trabalho. 

Contaram juntos a história do banho e como as pessoas lidavam e ainda lidam 

com as questões relacionadas a higiene do corpo. Manter um corpo 

cuidado,demonstra a importância que a pessoa dá a si própria. Em nossa 

sociedade, uma pessoa que cuida da sua higiene corporal é bem aceita por outras, 

demostrando o grau de autoestima e autoconfiança. Por isso, nas proximas aulas 

continuaremos a falar da higiene do corpo, sua importância para prevenirmos as 

doenças. 

 

 

          

 Abaixo segue três textos sobre como eram os primeiros produtos 

higiênicos utilizados no banho e como eram utilizados. Estes textos podem ser 

utilizados num quadro “Você sabia?” para aguçar a curiosidade dos alunos. Os 

textos serão distribuídos aos alunos para posterior discussão. 

 

VOCÊ SABIA...? 

 

 
 
Sabão/ Sabonete  
 
 O sabão é tão antigo quanto à civilização. Pedaços de sabão foram 

encontrados em vasos de barro em achados na Babilônia a cerca de 2.800 a.C.e 

em sítios escavados na China que acreditasse eram utilizados tanto para lavar 

roupas como para higiene pessoal. Os primeiros sabões eram uma mistura de 

gordura animal com cinzas para os babilônicos e gordura animal e óleos vegetais 

mais suáveis para os egípcios. Já os gregos e romanos passavam areia e óleo no 

corpo e raspavam com estrigil.  
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 A palavra sabão provém do latim sebum que significa sebo se referindo a uma 

das matérias primas a qual ele é feito que é a gordura animal. 

 Nos séculos XVI, XVII e parte do século XVIII, as pessoas acreditavam e a 

camisa de linho branco limpava mais que a água e que aos banhos eram evitados, o 

sabão então caiu em desuso e era um artigo de luxo, só mulheres com maior poder 

aquisitivo usavam o sabão para lavar mãos e rosto com o objetivo de perfumar, 

como um cosmético e não propriamente para a limpeza.  Somente no século XIX 

com a alteração dos conceitos de higiene pessoal é que o sabão e o sabonete 

começaram a ser usados em larga escala. Eles foram evoluindo e hoje são utilizados 

óleos vegetais ao invés de gordura animal, com aromas muito variados, para 

diferentes tipos de pele, que contém inclusive produtos bactericidas e de variados 

preços, tornando acessível à população.  (ASHERBURG, 2008 e BUENO, 2007) 

 

 

 

Desodorantes, Xampus, Cremes e outros. 

 Hoje não podemos nos imaginar sair do banho ou de casa sem usar algum 

tipo de produto higiênico que melhore nosso odor natural. Quem cheira mal não é 

bem visto na sociedade atual, chegando a perder emprego, companhia, enfim, é 

excluído, sendo considerado um desleixado consigo mesmo. 

  Foi na virada do século XIX que os maus odores corporais passaram a ser 

repreensíveis e aí surgiu no século seguinte a necessidade de se criarem os 

desodorantes combaterem os efeitos da transpiração - a axilose ou famoso 

“cheiro de asa” ou ainda C.C. (cheiro de corpo). No início os desodorantes eram 

compostos por sulfato de potássio e alumínio, depois mais tarde, formados por 

bicarbonato de sódio (NaHCO3), elemento que reage com os ácidos carboxílicos 

que o corpo produz durante a transpiração, produzindo sais inodoros. 

 Outro problema que se tornou um sinônimo de desleixo foi a Bromidrose ou 

“chulé” causado por hormônios sexuais (testosterona e estradiol) em quem usa 

calçado e meias, feitas por material sintético contribuindo para a transpiração 

excessiva. Para combatê-los a indústria desenvolveu uma série de pós anti-

sépticos que melhoraram em muito essa situação desprezível. 
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  E o que falar dos cabelos? 

 Nas civilizações indianas e egípcias, ter pêlos no corpo era sinal de 

primitivismo, por isso a depilação era muito comum na época. Para os índios que 

ocupavam as costas brasileiras na época do descobrimento, o diferencial entre os 

macacos e os humanos era a quantidade de pêlos distribuídos no corpo, daí que 

a maioria os raspava se contrapondo aos conquistadores europeus do século XV 

I em que a barba era sinal de nobreza e masculinidade. Igualmente, os assírios, 

gregos e babilônicos ostentavam barbas e cabelos longos e sedosos. Para os 

antigos romanos, a quantidade de pêlos no corpo variava conforme a moda.   

Foram os norte - americanos que decidiram abolir os pêlos do rosto e criaram as 

lâminas, aparelhos, cremes e loções  para barbear, foi nesse momento que os 

primeiros produtos de higiene pessoal e de beleza exclusivamente masculinos 

foram criados, exigindo do homem mais  permanência no banheiro e mais cuidado 

consigo. 

 Já com o xampu foi empregado desde a Antiguidade com o propósito de 

diminuir a quantidade de ácidos graxos pelo couro cabeludo. (ASHERBURG, 

2008 e BUENO, 2007). 

                      

      
Vaso Sanitário e Papel Higiênico  

Dá para imaginar fazer as necessidades fisiológicas (defecar e urinar) sem 

o vaso sanitário e sem o papel higiênico? Pois saiba que houve um tempo em que 

eles não existiam, e aí como as pessoas faziam? 

 A maior parte das pessoas urinava ou defecava nas ruas ou atrás de 

pequenos arbustos para evitar o constrangimento. Só a partir do século XV é que 

os moradores da zona urbana começaram a usar tinas e barris, similares aos 

penicos atuais, dentro das casas e palácios, porém a urina e as fezes ainda eram 

jogadas nas ruas. No século XVIII, surgem nos pátios das residências as 

“casinhas”, “cabungos”, patentes ou privadas. 

 O vaso sanitário foi inventado em 1597 por Jonh Harringston, para o uso da 

rainha ElizabethI, porém a descarga levava os dejetos para uma caixa lateral. Em 

1884, George Jennings criou o “vaso pedestal” com a descarga conectada a 

encanamentos, método prático, porém criou desde aquela época um problema 
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ambiental, pois os dejetos iam para mananciais de água. 

 Apesar dos problemas de saneamento criados, os vasos sanitários deram o 

primeiro passo para a privacidade e para muitas pessoas, local para relaxar as 

tensões do dia, com tanto que as mulheres passam em média 32 meses e os 

homens 25 meses de sua existência no banheiro. 

 E como as pessoas se limpavam após terem defecado? A resposta é óbvia: 

com papel higiênico, certo? Errado. O papel higiênico só foi inventado em 1857. 

Antes disso as pessoas se limpavam das mais variadas formas. Veja alguns 

exemplos: os antigos romanos com esponjas do mar, os esquimós com musgos, os 

polinésios com cascas de coco, os nativos no Brasil, com palha de milho e folha de 

bananeira, os americanos sabugo de milho ou a própria mão, de preferência a 

esquerda, método utilizado ainda hoje pelos os muçulmanos, enfim, cada um usava 

o que tinha à mão.  

 Com a invenção do papel higiênico parecia que este problema estava 

definitivamente resolvido. Então se criou outro, as empresas tiveram o maior 

trabalho para convencer as pessoas a gastar dinheiro para comprar um produto que 

após o seu uso era jogado fora, isso era considerado um desperdício. Somente em 

1877, quando ele passou a ser comercializado em forma de rolos e as empresas 

fabricantes investiram pesado em anúncios que ele acabou se popularizando e se 

tornando um artigo de primeira necessidade. (ASHERBURG, 2008 e BUENO, 

2007). 

 

 
 Após ouvir a história das diferentes concepções da Higiene Corporal ao 

longo da história, contada com o auxílio dos fantoches, organizar junto com 

alunos um quadro com os pontos principais ou mais relevantes que eles 

perceberam na história em cada época. Sugestão no modelo abaixo. 

 

Época Pontos relevantes  

Antiguidade  

Idade Média  

Idade Moderna   

Idade Contemporânea  
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Passar o vídeo Higiene do Banho para análise. Ele mostra um ratinho feito 

de massa de modelar apresentado no programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV 

Cultura que canta e passa noções de higiene no banho.  A música pode ser 

utilizada pelo professor como forma de motivação, já que todos nós já cantamos 

algum dia durante o banho. Sugestão de vídeo no site www. Educação. pr.gov.br  

Higiene do banho (1,13 mim) - Higiene: Banho  (Adicionado em 9/8/2010) Acesso em: 24/set/2012 

 
Terceiro Momento - Aplicação do conhecimento  
 
 Solicitar aos alunos que construam uma história em quadrinhos sobre a 

Higiene Corporal utilizando a narrativa contada com o auxílio dos fantoches e o 

quadro organizado anteriormente. Expor as histórias na sala para debates e 

discussões. 

 

 

Itens básicos para banho  

Foto: Adriana Tavares 
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OFICINA 03 
 

UM BELO SORRISO... UMA BOA HIGIENE BUCAL 
 
 

 
 
http://publicphoto.org/body-parts/close-up-of-girl-lips-blonde-girl/ 
Acesso em: 21/Nov/2012 
 

Número de horas – 7 horas/aula 
 
Conteúdos: Anatomia e fisiologia dos dentes, importância, freqüência e 

forma correta de escovar os dentes, principais problemas dos dentes: placa 

bacteriana e cárie. 

 
Objetivos: 

- conhecer a anatomia e fisiologia dos dentes; 

- conhecer as principais doenças dos dentes – placa bacteriana a cárie; 

- aprender a importância, a freqüência e a forma correta de escovar os dentes; 

- compreender algumas ações que favorecem a saúde bucal; 

 
Introdução ao tema: 

 
 Quem não quer ter um belo sorriso? Os dentes são estruturas 

responsáveis não só esteticamente por um belo sorriso, tão importante para as 

relações sociais, mas também pela função mastigatória e juntamente com a 

língua por uma boa dicção das palavras.  Mas para isso existe a necessidade de 
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uma boa higiene bucal. Com uma escova, um creme, um fio e um enxaguante 

bucal e dicas simples, podemos cuidar para que nossos dentes se mantenham 

saudáveis e bonitos. 

 

Anatomia e Fisiologia dos dentes 

 

Os dentes são estruturas esbranquiçadas que tem por função apreender, 

cortar e triturar os alimentos. Externamente, todo dente possui três partes: coroa, 

parte visível e branca; raiz, porção que prende o dente ao alvéolo; e colo, região 

situada entre a raiz e a coroa. Os dentes são constituídos por: esmalte, camada 

mais externa e brilhante do dente, dentina, envolve a polpa dentária e é formada 

por um a substância dura, rica em sais de cálcio, polpa dentária, constitui a região 

mais interna do dente, possui vasos sanguíneos e nervos, é de cor vermelha e 

consistência mole.   

 Nossos dentes são diferentes quanto a sua forma e sua função. Por isso 

foram classificados em: 

- 8 incisivos: situados na frente, possuem coroa cortante e, por isso, com função 

de cortar os alimentos; 

- 4 caninos: de coroa perfurante, com função de perfurar os alimentos; 

- 8 pré-molares: de coroa achatada, com função de moer, triturar os alimentos; 

- 12 molares: também de coroa achatada, porém maiores que os pré-molares, são 

utilizados igualmente na trituração dos alimentos. 

 O ser humano ao longo de sua vida apresenta duas dentições. A primeira 

dentição ou dentição de leite, formada por 20 dentes, que compreendem 8 

incisivos, 4 caninos e 8 molares. Esses dentes começam a aparecer por volta dos 

6 meses de idade e caem com o tempo para ceder lugar aos dentes 

permanentes. Essa troca ocorre por volta dos 6 a 7 anos de idade. A segunda 

dentição ou dentição permanente, é constituída por 32 dentes, distribuídos em 8 

incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares, incluindo os dentes do siso. 

Essa dentição se completa por volta dos 20 anos de idade. A duração desses 

dentes depende principalmente dos cuidados que temos com eles. (Spence, 

1991; Gayton e Hall, 2006; Gewandsznajder, 2002; Santana e Fonseca, 2006; 
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Alvarenga et al. 2004; Cruz,2004; sites: www.portal.saúde.gov.br, 

www.colgate.com.br, www.oralb.com.br. 

 Problemas mais comuns que acometem os dentes são: p laca 

bacteriana e cáries.  

 A boca é um ambiente para as bactérias porque ali elas se alimentam de 

restos alimentares e produzem detritos, como alguns ácidos. Em dentes mal 

escovados, as bactérias mortas, os detritos, os restos de comida e a saliva 

formam uma camada rígida, conhecida como placa bacteriana, que pode causar 

inflamação das gengivas, mau hálito e ocasionar a cárie.  

  A cárie acontece porque enzimas produzidas pelas bactérias degradam 

polissacarídeos em acido láctico, que dissolve o esmalte e posteriormente a 

dentina, formando uma cavidade no dente. Quando atinge a polpa, começa a dor 

de dente, porque ela possui nervos. A cárie pode abrir caminho para as bactérias, 

e um abscesso pode se formar na raiz do dente e esta infecção pode se espalhar 

para outras regiões do organismo através da corrente sanguínea.  

 É importante tratar da placa bacteriana e da cárie ainda nas fases iniciais, 

para que não ocorra a destruição total dos dentes. (Spence, 1991; Gayton e Hall, 

2006; Gewandsznajder, 2002; Santana e Fonseca, 2006; Alvarenga et al. 2004; 

Cruz, 2004; sites: www.portal.saúde.gov.br, www.colgate.com.br, 

www.oralb.com.br.) 

 

 Dicas para manter os dentes saudáveis: 

 

*A escova dental deve possuir cerdas macias, arredondadas e cabeça 

pequena, para não traumatizar bochecha e língua, e facilitar a limpeza dos dentes 

do fundo.  A escova deve ser trocada de tempos em tempos ou quando as cerdas 

estiverem gastas e de preferência guardadas dentro de estojos para evitar a 

contaminação das bactérias.  

*A escovação deve ser feita idealmente três vezes ao dia, porém diante de 

impossibilidades, deve se caprichar mais na escovação noturna, antes de dormir, 

pois durante o sono, a temperatura da boca aumenta, a produção de saliva 

diminui e as bactérias se proliferam. A escovação deve ser feita de maneira 

correta, com movimentos em que a escova atinja todos os dentes. 
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*O fio dental indispensável à saúde bucal, pois remove os resíduos 

alimentares de áreas onde a escova não alcança. É recomendável passá-lo pelo 

menos uma vez ao dia, de preferência antes da escovação noturna. Se caso a 

gengiva sangrar, não pare, persista, pois após três dias a inflamação diminuirá e o 

sangramento não mais ocorrerá. 

* Para aqueles que usam aparelhos ortodônticos e próteses dentárias a 

higienização deve ser ainda maior devido a dificuldade de limpeza. Atualmente 

existem escovas e fios dentais específicos. 

*A pasta de dente e os enxaguatórios bucais, ambos oferecem sensação 

de frescor, hálito puro, porém não substituem de maneira alguma a escovação 

mecânica. A pasta de dente deve ser usada em pequenas quantidades, pois a 

espuma excessiva dificulta a correta visualização dos dentes de pasta. 

* A dieta deve ser equilibrada e em horários regulares. Frutas, verduras, 

proteínas tem consumo quase liberado, já açúcares, alimentos ácidos, 

refrigerantes e guloseimas devem ser ingeridos com moderação. Os doces, de 

preferência, devem ser ingeridos após a refeição principal, pois o aumento da 

salivação neutraliza os ácidos produzidos pelas bactérias. Ingerir um copo de 

água após a ingestão de doces e alimentos pegajosos, também ajuda a remover 

os restos de alimento aderidos aos dentes.  

* A língua e a parte interna das bochechas também devem ser escovadas, 

podendo ser usada a mesma escova usada para os dentes, sempre com 

movimentos suáveis.  

 *As consultas ao dentista devem ser periódicas, pelo menos uma vez ao 

ano. Não devemos ir ao dentista apenas quando sentimos dor. O tratamento 

preventivo é menos doloroso, menos dispendioso e exige menos tempo. Além 

disso, o dentista fará limpezas periódicas e poderá dicas para uma melhor 

higienização de seus dentes. (Gewandsznajder, 2002; Santana e Fonseca, 2006; 

Alvarenga et al. 2004; Cruz, 2004; sites: www.portal.saúde.gov.br, 

www.colgate.com.br, www.oralb.com.br.) 

 

 Vamos ver um pouco da história. Como será que as pessoas cuidavam dos 

dentes antes da invenção da escova e do creme dental? 
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Escova de dente e creme dental  

 

 A falta de banho causa odores desagradáveis e incomodam tanto as 

pessoas que as exalam quanto quem as cercam, porém não causa dor, 

diferentemente da falta de cuidados com os dentes, que geralmente o 

descuido acaba ocasionando tártaro, cáries, mau hálito, entre outros 

problemas. 

 A escova de dente surgiu somente no século XV, mas antes dela 

surgiram os “chew sticks” ou “palito de mascar” utilizado pelos egípcios e 

chineses. A escova de dente foi inventada pelos chineses em 1498, sendo 

constituída basicamente de cabo de osso e cerdas de pelo de porco, sendo 

na época raras e caras. Somente em 1953, nos Estados Unidos foram 

criadas as escovas de plástico com cerdas de náilon, similares as que temos 

na atualidade.  

 Antes da escova usava-se limpar os dentes ou retirar os restos de 

comida com palitos de madeira ou com uma pena, lascas de ossos, com as 

unhas, entre outros objetos. 

 A ação das escovas de dente tornou-se mais eficaz com o advento 

dos cremes ou pastas dentais que eram tão antigas quanto os palitos de 

mascar e eram comuns desde a Antiguidade (Egito e Índia), constituídos por 

uma mistura de pimenta, sal, flores de íris e flores de menta. Os cremes 

dentais modernos de base alcalina e com flúor surgiram somente no século 

XX nos Estados Unidos e se espalharam pelo resto do mundo. 

 Atualmente com a obsessão dos dentes perfeitos, uniformes, 

branquíssimos temos uma infinidade de marcas de cremes dentais à 

disposição nas prateleiras de supermercados e farmácias e seguindo-se a 

eles, todo um aparato de outros produtos como fios e fitas dentais, anti-

sépticos bucais que prometem efeito branqueador, sem contar os 

tratamentos dentários para se chegar a esta almejada perfeição, porém não 

podemos nos esquecer que a escovação diária e correta, ainda é a melhor 

estratégia para manter dentes e gengivas saudáveis. (ASHERBURG, 2008 e 

BUENO, 2007) 
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Modalidades Didáticas e recursos: 
 
 Aula expositiva e dialogada. 

Aula prática utilizando um protótipo da arcada dentária para mostrar os 

diferentes tipos de dentes, sua anatomia e a fisiologia. 

Aula prática e demonstrativa sobre higiene dos dentes. 

Construir maquete da boca com materiais recicláveis. 

Vídeo ilustrativo sobre higiene bucal. 

Slide sobre higiene bucal. 

 

 Desenvolvimento 
 

Primeiro Momento - Problematização  inicial  
 
Neste momento o professor poderá fazer uso da modalidade da aula 

expositiva e dialogada. A princípio as questões problematizadoras abaixo, podem 

ser distribuídas previamente em forma de questionário onde os alunos 

responderão de forma individual e escrita. O professor pode expor o protótipo da 

arcada dentária para que os alunos possam fazer uma observação prévia e 

aguçar a curiosidade. 

 
 

Questões problematizadoras: 
 

1. Quantos dentes você possui? 

2. Eles são todos iguais? Eles têm a mesma função? 

3. Todos os seus dentes são permanentes ou você tem ainda dentes de leite? 

4. Você escova os dentes e vai ao dentista com que freqüência? Como você 

faz sua higiene bucal? 

5. Já teve dor de dentes? 

6. Conhece os principais problemas e ou doenças dos dentes? 

7. Imagina como as pessoas faziam sua higiene bucal antes da invenção da 

escova de dente, creme e fio dental? 

8. Quanto tempo você não troca sua escova? 
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Segundo Momento - Organização do conhecimento 
 
Aula expositiva e dialogada sobre a anatomia e fisiologia dos dentes, 

utilizando o protótipo da arcada dentária e slide sobre “higiene bucal” presente em 

Módulos didáticos para o ensino de Ciências: uma abordagem temática (Org: 

Ferraz, Oliveira e Justina, 2009). Explicar a importância da higienização diária e 

correta dos dentes, como também o processo de formação da cárie. 

Abaixo algumas fotos de protótipos dentários:  

Foto: Adriana Tavares 

Foto: Adriana Tavares 



 

 45 

Foto: Adriana Tavares 

Passar o vídeo sobre Higiene Bucal e posterior análise e debate sobre o 

assunto. O vídeo explica a forma correta de higienizar os dentes que servirá como 

exemplo para a próxima atividade que é a aplicação do conhecimento.  

Fonte: www.saude.pr.gov.br   - Higiene Bucal  (Adicionado em 16/4/2009)  Acesso : 24/set/2012 

Vídeo no site www. Educação. pr.gov.br  sobre Higiene Bucal(2:44 min) 

 

Terceiro Momento - Aplicação do conhecimento 
   
 Trazer escova, creme e fio dental e enxaguante bucal para a sala para que 

os alunos demonstrem a freqüência e modo correto de higienizar os dentes. 

Pedir para que os alunos tragam suas escovas de dente e cada um faça 

sua escovação de maneira correta na escola. 

 

Itens básicos para a higiene bucal 

Foto: Adriana Tavares 

 

Construir com os alunos uma maquete da boca com materiais recicláveis. 
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Foto Adriana Tavares 

Maquete da boca que será construída com os alunos 

 

Materiais necessários: 

Uma caixa de papelão grande, para fazer o contorno da boca; 

Garrafas PET: 12 fundos de garrafa de 2,5 litros (dentes molares), 12 

fundos de garrafa de 2 litros (dentes pré-molares e caninos),.8 fundos de garrafa 

de 1,5.litros(dentes incisivos) (representarão os dentes) 

Cola quente, tesoura, tinta branca para pintar os dentes, papel alumínio 

para representar possíveis restaurações, canetão preto para representar 

possíveis cáries, EVA vermelho para representar a língua, escova com cabo 

longo (encontradas em supermercado para esfregar as costas) para representar a 

escova de dente e barbante para representar o fio dental. (Site 

www.pragentemiuda.org Acesso em 04/out./2012) 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

OFICINA 04 
 

BOA PARTE DA SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS  
    
 
 
 

 Foto Adriana Tavares 
 
 

Número de horas – 6 horas/aula 
 

Conteúdos:  importância e maneira correta de higienizar as mãos. 
 

Objetivos: 

- Conhecer a importância e a maneira correta da higienização das mãos;  

- Relacionar a prática de higienização das mãos com a prevenção de doenças;  

 

 Introdução ao tema 

 As mãos são nossas melhores ferramentas. Tente imaginar realizar nossas 

atividades diárias sem elas? Muito difícil, não é? Pelo fato de as usarmos 

constantemente, elas são uma das partes do nosso corpo que merece muita 

atenção quando nos referimos a higiene. A importância da higienização das mãos 

ficou mais evidente a partir da Gripe H1N1, porém elas podem ser focos de 

transmissão de várias doenças como verminoses, diarréias infecciosas, viroses, 

entre outras, mesmo que aos nossos olhos parecendo estar limpas.  

 Medidas simples, um pouco de água e sabão, podem auxiliar em muito na 

prevenção de diversas doenças e promoção da sua saúde. 
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Modalidades Didáticas e recursos: 
 
 Aula expositiva e dialogada. 

 Entrevista utilizando as questões problematizadoras. 

   Aula prática, demonstração sobre a maneira correta de lavar as mãos. 

 Criação de folder sobre a importância de lavar as mãos. 

 Filme ilustrativo sobre higienização das mãos. 
 
 

Desenvolvimento 

 

Primeiro Momento - Problematização  inicial  
 
Neste momento o professor poderá fazer uso da modalidade da aula 

expositiva e dialogada utilizando as questões problematizadoras abaixo. 

  
Questões problematizadoras: 

 

 Mãos 

1. Quais os cuidados que você tem mãos? 

2. Com que freqüência você lava suas mãos? Você as lava corretamente? 

3. Utiliza algum produto higiênico para lavá-las? 

4. Considera importante lavar as mãos para prevenção de doenças? 

 

 
Segundo Momento - Organização do conhecimento  

 

Passar os vídeos ilustrativos.  

Sugestão de vídeo no site www. educação. pr.gov.br  sobre Higiene das 

Mãos(1:13 min) e Higienização das mãos(4:06 min)  

Trata-se de um clipe “Lavar as Mãos” apresentado pelo programa Castelo 

Ra-Tim-Bum, da TV Cultura, que dá noções sobre a higiene das mãos e que 

servirá para motivação e ilustração para a próxima atividade. Acesso em 24/set/2012 

 Levar os alunos até o banheiro da escola e fazer a demonstração do modo 

correto de lavar as mãos.   
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Terceiro Momento - Aplicação do conhecimento 
 
 Em duplas, cada um lave suas mãos e outro componente observa e faz o 

registro dos erros e acertos dessa prática. 

 Criar um folder sobre a importância do ato de lavar as mãos. Exposição do 

material produzido. 

 

 

OFICINA 05 
 

UMA QUESTÃO DE PELE E POR QUE NÃO... DE PÊLO.  
    
 

Número de horas – 6 horas/aula 
 

Conteúdos: Pele e seus anexos (pêlos, cabelos e unhas): anatomia e 

fisiologia, importância e higienização correta da pele, dos pêlos (cabelos) e das 

unhas, problemas e doenças mais comuns. 

 

Objetivos: 

- Conhecer a anatomia e a fisiologia da pele e seus anexos; 

- Conhecer a importância da pele, dos pelos (cabelos) e unhas para nosso corpo; 

- Conhecer alguns problemas e ou doenças de pele e como evitá-los; 

- Identificar os cuidados higiênicos básicos com a pele e seus anexos; 

 
 

Introdução ao tema: 

 Nossa pele é o maior órgão que possuímos e também um dos mais 

importantes. Possui diversas funções, nos protegendo contra microrganismos, 

raios solares, perda de água e nela que estão inseridos vários anexos como 

glândulas sebáceas e sudoríparas, pêlos e unhas. Por isso ela merece uma 

atenção especial quando nos referimos à higiene, que se realizada de maneira 

eficaz, pode evitar diversas doenças principalmente as micoses. 
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 Apesar de o cabelo ser constituído por células mortas ele merece atenção 

e cuidados especiais, que vão desde a lavagem com xampus e cremes ou 

condicionadores adequados ao tipo de cabelo, até a forma de escovar e secar. 

Muito cuidado com excessos de produtos químicos como tinturas, alisamentos 

que podem danificar o fio e provocar ressecamento e queda. Além disso, cabelo 

bem cuidado reforça a imagem de pessoa que se preocupa consigo mesma, 

evitando possíveis doenças como seborréia e os piolhos. 

 E nossos pés e unhas? Tanto como nossas mãos, eles também merecem 

atenção, pois neles podem se desenvolver fungos responsáveis pelas micoses 

(frieira) e os odores indesejáveis como o “chulé”.  

  

  

 Anatomia e fisiologia da pele 

 

A pele é o órgão do corpo humano mais extenso. Num adulto, chega a ter 

2m2 de área e pesa cerca de 4 Kg., tendo a espessura variável de 0,5 a 4 mm. 

Constitui uma verdadeira barreira de defesa contra desidratação e contra a 

invasão de agentes nocivos, substâncias químicas e microrganismos. 

 A pele é constituída por duas camadas principias:  

Epiderme: constituída por tecido epitelial, camada externa, formada por 

várias camadas de células e por queratina (um tipo de proteína presente também 

nas unhas e no cabelo) que funciona como impermeabilizante da pele, impedindo 

a desidratação, a ação de bactérias e outros microrganismos. A cada dia 

perdemos milhões de células mortas cheias de queratina, cerca de 15g, dando 

lugar a novas células, de modo que nossa pele está sempre se renovando. Nesta 

camada encontramos também a melanina, uma substância escura que protege 

pele contra os raios ultravioleta do Sol e dá cor à pele. 

Derme: constituída por tecido conjuntivo e fica logo abaixo da epiderme. Nela 

estão as fibras (feita de uma proteína chamada colágeno) que dão resistência e 

elasticidade a pele. Na derme estão também os vasos sanguíneos, terminações 

nervosas, glândulas sudoríparas (produzem e eliminam o suor), glândulas 

sebáceas (produzem e eliminam de sebo) e fibras musculares.   Abaixo dessa 

camada temos a tela subcutânea ou hipoderme formada por tecido adiposo e 
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vasos sanguíneos, funcionando como reservatório energético, isolante térmico e 

protegendo o corpo contra choques e pancadas. (Spence, 1991; Gayton e Hall, 

2006; Gewandsznajder, 2002; Alvarenga et al., 2004; Cruz, 2004, Kede, 2005). 

 

Pêlos, unhas e glândulas.   

 

 O pêlo cresce a partir de células situadas na parte mais profunda da pele. 

A parte mais externa do pêlo é formada por células mortas cheias de queratina. 

Periodicamente o pêlo cai e é substituído por um novo. O cabelo cresce a uma 

velocidade 1 a 1,5cm ao mês ou 12 a 15 cm no ano, sendo que no verão eles 

crescem mais rápido que no inverno. O ser humano tem entre 100 mil a 150 mil 

fios na cabeça. Os pêlos apresentam funções como: proteger a cabeça dos raios 

solares (cabelo), impedir com que o suor da testa atinja os olhos (sobrancelhas), 

impedir a entrada de sujeira nos olhos (cílios), auxiliar a filtrar o ar (narinas), 

proteger contra o frio (no corpo), entre outros. A cor do pêlo é determinada pela 

quantidade de melanina, é herdada geneticamente e pode ter influencia da idade 

e de outros fatores do meio ambiente e de saúde.  

 As unhas são formadas por queratina bastante compactada e estão 

presentes nas falanges distais das mãos e dos pés. Elas protegem as pontas dos 

dedos e nos ajudam a segurar objetos. Precisam estar sempre limpas, aparadas e 

lixadas. 

 Os pêlos e toda a epiderme são lubrificados por óleos produzidos pelas 

glândulas sebáceas, que protegem contra a desidratação e inibem o crescimento 

de bactérias. As glândulas sebáceas são mais ativas durante a adolescência, 

devido à maior produção dos hormônios sexuais especialmente a testosterona. 

Ainda sob a superfície da pele estão as glândulas sudoríparas, responsáveis por 

secretar o suor, substância aquosa de cloreto de sódio, com uréia, fosfatos e 

sulfatos. O suor tem a principal função de impedir que a temperatura do corpo 

aumente muito. (Spence, 1991; Gayton e Hall, 2006; Gewandsznajder, 2002; 

Alvarenga et alii,2004; Cruz,2004, Kede,2005). 
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 Unhas 

 Pés 

 Cabelo 
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 Pele e pêlos 

Fotos: Adriana Tavares 

 

Problemas mais comuns da pele e anexos: 

 

 A pele é a primeira barreira de defesa do organismo, no entanto ela pode 

adoecer. Os problemas mais comuns são: 

 Micoses: manchas arredondadas que aparecem na pele e quase sempre 

acompanhadas de coceira, causadas por fungos microscópicos. A pele fica 

escamosa e os pêlos da região afetada caem. Para prevenir tomar banhos 

diariamente, não compartilhar toalhas ou roupas, evitar o contato com animais. O 

tratamento é feito com produtos antimicóticos, indicados por dermatologista.  

 Frieira ou pé-de-atleta: também é uma micose. Caracteriza-se pelo 

aparecimento de coceiras muito intensas entre os dedos dos pés. Aparecem 

pequenas vesículas, que se rompe com eliminação de um líquido claro, facilitando 

a penetração de bactérias, originando uma infecção. Para prevenir é importante 

manter pés limpos, enxugá-los bem após o banho, usar meias de algodão, evitar 

o uso contínuo de sapatos fechados. O tratamento é feito igualmente a micose. 

 Impetigo: comumente chamado de pereba, é causado por bactérias. É uma 

infecção comum em crianças. Aparecem vesículas que se rompem e espalham, 

provocando coceira e feridas. A prevenção é a higiene do corpo, mãos e unhas. O 
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tratamento geralmente é externo e outras vezes há necessidade do uso de 

antibióticos via oral.  

 Escabiose ou sarna: é causada por um carrapato chamado ácaro. A fêmea 

perfura e penetra na pele, formando galerias onde deposita seus ovos, 

provocando irritação e coceira, além da queda dos pêlos na região afetada e 

formação de feridas. O parasito é adquirido no contato com cães ou em contato 

com pessoas contaminadas. 

 Acne ou espinha: são lesões inflamatórias da pele, comuns na 

adolescência, devido a uma hiperfunção das glândulas sebáceas. Origina-se da 

obstrução do canal por onde é secretada a gordura. Com o fechamento do canal 

secretor, a gordura vai se acumulando e as bactérias se reproduzem e causam 

foliculites e inflamações. Vários fatores influenciam no aparecimento da acne 

entre eles, predisposição genética, excesso de gordura na alimentação, 

problemas hormonais e limpeza ineficiente da pele. O tratamento deve em ser 

orientado por dermatologista, por manter a pele sempre limpa e usar produtos 

adequados é essencial. Evite espremer as espinhas para não ocasionar 

cicatrizes.  

 Além disso, devemos ter cuidado com a exposição excessiva ao Sol, usar 

protetores com fator de proteção adequada ao tipo de pele, quando ocorrer um 

ferimento ou queimadura, procurar limpar, esterilizar e usar produtos e 

medicamentos indicados para cada tipo de lesão. (Spence, 1991; Gayton e Hall, 

2006; Gewandsznajder, 2002; Alvarenga et alii,2004; Cruz,2004, Kede,2005) 

 

Cuidados com a pele 

 

- Beber aproximadamente 2 litros de água diariamente. A água hidrata a pele;  

- Ingerir frutas ricas em água e evitar alimentos gordurosos; 

- Evite Sol em excesso, uso protetor solar diariamente; 

- Tome banhos diariamente, a água limpa e retira as células mortas. Evite banhos 

muito quentes e esponjas e buchas muito ásperas, elas removem a proteção 

natural da pele, banhos curtos e com água morna; 

- Sabonetes somente onde é necessário como: axilas, genitália, virilhas, pés e 

áreas onde existe maior oleosidade, somente a água já é o suficiente; 
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- Utilize hidratante e evite produtos que contenham álcool, pois podem ressecar a 

pele; 

- Secar bem entre os dedos dos pés e axilas, locais onde podem aparecer fungos 

causadores de micoses; 

- Trocar meias e roupas íntimas diariamente, dando preferência a peças de 

algodão; 

- Evite usar calçados apertados ou desconfortáveis, eles podem agredir os pés, 

provocando machucados e calosidades; 

- As unhas devem ser limpas, aparadas e lixadas periodicamente;  

- Consulte um dermatologista caso ocorra alguma alteração na pele como 

manchas, coceira, irritação, entre outros. (Rigo e Trapp, 2008) 

Itens básicos para higiene da pele 

Itens básicos para higiene do cabelo 
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Itens básicos para higiene das unhas 

Itens básicos para higiene do pé 

Fotos: Adriana Tavares 

 

   Modalidades Didáticas e recursos: 
 
 Entrevista ao colega de sala, discussão e debate. 

 Aula expositiva e dialogada sobre a anatomia e fisiologia da pele e seus 

anexos, com auxílio de modelo didático e slides. 

 Aula prática sobre o tipo de pele que cada um possui. 

 Pesquisa sobre cuidados com a pele e anexos e confecção de cartazes. 

 

Desenvolvimento 

 

Primeiro Momento - Problematização  inicial  
 
Neste momento peça para que os alunos formem duplas e entrevistem o 

colega utilizando as questões abaixo e depois discutam as respostas entre si. 
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Questões problematizadoras: 

Pele – cabelo 

1. Que cuidados você toma com seus cabelos e pele? 

2. Você tem cabelos e pele secos, oleosos e mistos? 

3. Você lava seus cabelos com que freqüência? Usa xampu e creme 

adequados? 

4. Você já foi ao dermatologista? 

5. Já teve alguma doença ou problema de pele (micoses, sarna)? 

6. Já teve alguma doença ou problema do couro cabeludo (caspa, piolhos)? 

7. Sabe qual a importância da pele para nosso corpo? E dos pelos e cabelos? 

8. Você compartilha pentes com outras pessoas? 

9. Você já teve alguma doença ou problema nos pés (frieira, micoses, “chulé”, 

calos)? 

10. Você usa talcos anti-sépticos em seus pés? 

11. Você compra calçado por serem confortáveis ou por modismo? 

12. Você dispensa algum cuidado com suas unhas? Quais? 

 

Segundo Momento - Organização do conhecimento  
 

Aula expositiva e dialogada sobre a anatomia e fisiologia da pele e seus 

anexos, bem como os problemas e doenças mais comuns utilizando um modelo 

didático da pele e slide sobre “Higiene” presente em Módulos didáticos para o 

ensino de Ciências: uma abordagem temática (Org: Ferraz, Oliveira e Justina, 

2009) 

 Foto: Adriana Tavares  
Modelo didático da pele.  
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Terceiro Momento - Aplicação do conhecimento 
 

 Em grupos, os alunos serão convidados a pesquisar sobre os cuidados 

com a pele, cabelos, pés e unhas. Em seguida confeccionarão cartazes 

expondo os resultados e posterior apresentação em sala para os demais 

colegas. 

 Aula prática para verificar se a pele é oleosa ou seca.  

Pegue um pedaço de papel higiênico e peça para que os alunos passem 

na zona T do rosto (testa nariz e queixo). Se o papel estiver apenas com fuligem é 

seca e se, além disso, manchar o papel com gordura a pele é oleosa. 

 Aula prática para verificar o tipo de cabelo:  

 Lave o cabelo. Depois de 12 h, esfregue um chumaço de algodão no couro 

cabeludo e observe o aspecto do algodão: 

- Se ficar levemente oleosa, cabelo normal; 

- Se ficar com uma camada excessiva de oleosidade, cabelo oleoso; 

- Se não aparecer nenhuma alteração, cabelo seco: 

 A partir do resultado você pode usar o xampu de acordo para ter cabelos 

sempre bonitos (Biondo e Donati, 2010) 
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