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ciências deve subsidiar propostas 
preventivas e promocionais à saúde e a 
Higiene Corporal pode ser considerada um 
tema norteador e um dos alicerces para 
uma vida saudável. O  
propósito deste trabalho é investigar o 
tema Higiene Corporal por meio de um 
enfoque histórico, bem como abordaras 
diferentes concepções da Higiene 
Corporal para a humanidade, sua 
importância na prevenção de doenças e 
promoção da saúde. Diante de várias 
situações da falta de higiene vivenciadas 
na Escola de Educação Básica Jesus 
Menino de Ubiratã, desenvolverei 
atividades que possibilitem trabalhar mais 
diversas formas de higiene, buscando 
melhorar as condições de saúde dos 
nossos educandos diariamente. 
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Alunos dos anos iniciais com faixa etária 
entre 09 e 14 anos. 



 

Higiene: construção histórica do conceito 
 

 Conforme Faria e Monlevade (2008) higiene é uma palavra que veio da Grécia. 

Vem de hygeinos, que significa, em grego, “o que é são”, “o que é sadio”. Antes, em sua 

origem, era um adjetivo usado para qualificar a saúde. As pessoas deviam ter uma “saúde 

higiênica”. Depois, a palavra virou um substantivo, um conjunto de hábitos que se deve ter 

para conseguir o bem-estar e a saúde.  

 A palavra higiene pode ser também entendida como a limpeza corporal, o asseio. 

Pode denominar, ainda, uma parte da medicina que busca preservar a saúde, 

estabelecendo normas e recomendações para prevenir as doenças. 

 Algumas práticas religiosas muito antigas têm relação com a higiene e com a 

saúde. A circuncisão, por exemplo, teria surgido na África há mais de cinco mil anos. Para 

os antigos filósofos judeus, a circuncisão garantiria uma maior higiene ao órgão genital 

masculino, evitando uma série de doenças. Hoje em dia, povos que não praticam a 

circuncisão não são julgados menos higiênicos por isso. Assim, o conceito de higiene vem 

mudando ao longo da história da humanidade. 

 Na sociedade ocidental, há muitos séculos, as normas de limpeza e higiene vêm 

sendo modificadas. Nas casas dos ricos da Roma antiga havia água corrente e banheiros 

com chuveiros. 

 Na Idade Média, um jarro servia para lavar as mãos à mesa. Ainda não existiam os 

talheres, mas, mesmo assim, as pessoas civilizadas tinham que higienizar as mãos. Os 

médicos da Idade Média diziam que era suficiente, para a limpeza corporal, a lavagem 

das mãos e do corpo. A preocupação das pessoas era manter asseado o que fosse 

visível. A atenção e a hospitalidade de quem recebia uma pessoa em sua casa era 

demonstrada quando o dono da casa oferecia água para as mãos do visitante. 

 Nos séculos XVI e XVII, considerava-se que a água era capaz de penetrar no corpo 

das pessoas e causar doenças. A água quente, ainda por cima, era apontada como capaz 

de enfraquecer o organismo, abrindo os poros para a entrada de ar doentio e impedindo o 

crescimento das crianças. 

 No século XVII, até mesmo os critérios de limpeza eram definidos pelos livros 

sobre boas maneiras. Não era um caso de higiene pessoal, como entendemos hoje. De 

acordo com as posses das pessoas, as bacias e os jarros de lavar as mãos eram feitos de 

determinado material. Tanto poderiam ser feitos de simples barro cozido, como de 

porcelana, prata, estanho e até de ouro. 



 A palavra higiene, na sociedade ocidental, só teve um destaque maior na vida das 

pessoas no início do século XIX. Nessa época, os médicos passaram a escrever textos de 

higiene que incentivavam o uso do sabão. Mas, é bom que se diga, no Oriente, 

principalmente entre os muçulmanos, lavar o rosto, as mãos e os pés era, nessa época, 

um ritual religioso obrigatório, há muitos e muitos anos. Então, é bom deixar bem claro 

que eram os europeus que tinham medo da água até o século XIX. Na verdade, os 

europeus da época consideravam, quase que exclusivamente, o corpo como a origem do 

pecado. 

 Como a Europa, em geral, até o século XIX, tinha esses seus costumes, eles 

chegaram ao Brasil com os portugueses. Mas, aqui, a história foi diferente. Nossos 

colonizadores foram, aos poucos, adotando o banho, influenciados pelos índios. Ao 

contrário dos portugueses da época, sujos e malcheirosos, os índios eram fortes, 

saudáveis e asseados. O banho, até mesmo, está presente em muitos rituais religiosos 

dos índios brasileiros. 

 Em muitas cidades brasileiras, no século XIX, já havia o banho quente. Nas casas, 

o pessoal utilizava a bacia com água quente para o banho, lavando o rosto e a cabeça, 

primeiro. Sentados, em seguida, lavavam o tronco. Em pé, novamente, lavavam pernas e 

pés. E, assim, completavam um ritual que já era uma preocupação com a higiene pessoal 

muito superior à de seus antepassados. 

 No início do século XX, a existência de banheiro dentro de casa era um luxo 

reservado para os ricos. Somente a partir de 1920 houve uma melhoria, com a utilização 

de encanamentos para os esgotos. A partir de então, as pessoas preocupadas com a 

higiene passaram a incluir os banheiros de madeira nos lares. Depois vieram os 

banheiros construídos com ladrilhos de cerâmica e o ferro fundido esmaltado. Na década 

de 1930 surgiram os conjuntos coloridos de pia, privada e bidê. Na década de 1950 

passou-se a utilizar o plástico. 

 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
 

O material didático aqui proposto foi construído no formato de Unidade Didática 

representando a segunda etapa a ser cumprida pelo professor participante do programa 

PDE turma de 2014.  

 



A escola neste momento atua como um local de inúmeras possibilidades e a 

disciplina de Ciências se apresenta de forma privilegiada, uma vez que traz em seu 

currículo, temas norteadores, com objetivo de disseminar questões diretamente ligadas à 

promoção da saúde humana, prevenção de doenças, qualidade de vida e todos os 

fenômenos a ela relacionados. 

    De acordo com Ribeiro (2010, p.1) “Higiene é a ciência que visa à preservação da 

saúde e à prevenção da doença”.  Segundo o autor  (2010), os hábitos de higiene mental 

estão relacionados  ao bem estar da mente, neste sentido destaca-se  a  importância de 

passear, brincar ao ar livre e descansar. Já os hábitos de higiene física tratam-se do bem-

estar do corpo, ressaltando cuidados como escovar os dentes; tomar banho, pentear os 

cabelos, lavar as mãos antes de comer qualquer alimento, hábitos necessários e de 

grande relevância para a saúde de uma pessoa. 

 Entendendo que os alunos precisam de entendimento e valorização de suas 

práticas, sobretudo, porque apresentam deficiências intelectuais, se faz necessário que o 

professor use o método dialético no seu ambiente de trabalho, que considera o 

conhecimento adquirido pelo indivíduo a partir das práticas sociais, visando uma 

transformação da realidade.  

 Segundo  Pimenta (2005),  a práxis  é uma atividade humana na qual se faz 

necessário uma relação teórica com a prática possibilitando o conhecimento da realidade 

e o estabelecimento de finalidades para sua transformação. 

 Segundo Gasparin (2007), o professor deve direcionar a elaboração de suas 

atividades a partir da realidade e do contexto em que está inserido, ou seja, buscar uma 

interpretação da realidade educacional para então compreender os diferentes  elementos 

que envolvem a prática educativa, visando sua transformação. Neste sentido, busca-

se  levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, pois Segundo Gasparin 

(2007, p. 19-20): - ’’[...] os conceitos cotidianos das coisas e das vivências são conhecidos 

pelas crianças muito antes de serem estudados de maneira específica na escola. Esses 

conhecimentos estão impregnados de grande experiência empírica. Por isso, para o 

estudo dos conceitos científicos em aula, faz-se necessário, antes de mais nada, 

determinar ou tomar conhecimento de qual a compreensão que as crianças possuem, no  

dia a dia, sobre esses conceitos”. 

 

 

 

 



 É esperado por meio dessa prática, que os alunos compreendam a necessidade e 

importância de ter hábitos higiênicos desde cedo, sobretudo, na infância, para uma vida 

escolar sadia. Por exemplo, o uso do flúor oferecido na escola, nem sempre bem aceito 

pelos alunos. É importante que as crianças passem a verificar os hábitos de higiene do 

ambiente vivenciados por eles, principalmente o escolar. 

 Assim, ao desenvolver esta prática no ambiente, espera-se que a temática 

desenvolvida possa ter contribuído de forma efetiva para melhorar os hábitos de higiene 

das crianças. 

 É importante realizar trabalhos sobre a higiene com as crianças desde cedo, pois 

esta temática contribuirá para evitar várias doenças decorrentes da falta de hábitos 

higiênicos básicos, como escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos. 

 Trabalhar a temática sobre a importância da higiene corporal proporcionará o 

desenvolvimento de um trabalho contextualizado e interdisciplinar, possibilitando aos 

alunos estabelecerem relações sobre o tema com outras disciplinas e também com a 

realidade vivenciada por eles. 

  Mesmo inserido na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) através do artigo 196, 

que assegura que saúde é um direito de todos e um dever do estado, garantido mediante 

O desenvolvimento de hábitos higiênicos tanto do corpo, dos alimentos e de políticas 

sociais econômicas. A realidade é diferente do que é apresentado, visto que são 

incipientes as iniciativas de prevenção contra as enfermidades. Neste momento a escola 

assume um papel relevante, pois como espaço de apropriação de conhecimentos, tem 

dever de subsidiar propostas preventivas e promocionais à saúde.  

 Conforme 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”.  

  Concordo com o autor, no entanto, percebo no espaço escolar a demanda de 

pessoas que realmente se integrem neste processo, há muita propaganda e pouco 

trabalho especialmente no ambiente escolar. É necessário que as políticas públicas se 

tornem verdadeiros instrumentos de fiscalização, oportunizando assim a real aplicação da 

verba que é destinada à saúde. Agindo assim, a população será beneficiada e terá 

certamente uma qualidade de vida diferenciada. 

 Temos a certeza se trabalharmos o tema Higiene Corporal com responsabilidade, 

buscando a capacitação dos alunos de forma significativa é possível que estes superem a 

“metodologia das superficialidades” conforme citam 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. 

 De acordo com os escritos de Campos e Nigro (2009), isto requer uma 

cumplicidade do professor, ou seja, que durante o processo de ensino e aprendizagem 

esteja em jogo à troca de informações, onde o diálogo entre professor e aluno seja o mais 

espontâneo possível, facilitando sem sombra de dúvida o aprendizado. 

 Portanto, como a educação, sobretudo, a disciplina de Ciências pode colaborar 

sobre maneira para que os alunos obtenham conhecimentos sobre a Higiene Corporal e 

como podem se valer deste para uma melhor qualidade de vida? Diante desta realidade, 

quais as metodologias e recursos didáticos podem ser trabalhados para que os alunos 

absorvam esses conhecimentos?  

 Assim sendo, quando do desenrolar do Projeto de Implementação Pedagógica 

iremos abordar 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. 

 

  

 
 
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

A proposta pedagógica será desenvolvida com alunos dos anos iniciais da escola 

de Educação Básica na modalidade de educação especial, na faixa etária de nove a 

quatorze anos. 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA: CORPO HUMANO - HIGIENE CORPORAL 

 

 

Diante de várias situações da falta de higiene vivenciadas na Escola de Educação 

Básica Jesus Menino de Ubiratã, desenvolverei atividades que possibilitem trabalhar mais 

diversas formas de higiene, buscando melhorar as condições de saúde dos nossos 

educandos diariamente.  

 

 

 



JUSTIFICATIVA  

 

 

Trata-se de uma proposta que possibilitará a aprendizagem efetiva e 

transformadora de atitudes dos educandos, auxiliando-os nos hábitos do dia a dia.  

 Ao educar para a saúde e para a higiene, de forma contextualizada e sistemática, 

toda a equipe contribui de forma decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em 

favor da melhoria dos níveis de saúde pessoal e da coletividade. 

 Quando tratamos de saúde e higiene, encontramos desafios inúmeros, sobretudo, 

no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora 

de atitudes e hábitos.  As experiências mostram que transmitir informações a respeito do 

funcionamento do corpo e descrição das características das doenças, bem como um 

conjunto de hábitos de higiene, não é suficiente para que os alunos desenvolvam atitudes 

de vida saudável. 

  É preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na 

formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia da escola. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

* Desenvolver atos de higiene corporal visando uma boa qualidade de vida. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Orientar o educando sobre a necessidade ter bons hábitos de higiene 

* Identificar algumas doenças causadas pela falta de higiene 

* Debater sobre várias formas de higiene do corpo 

* Incentivar a prática correta do banho 

* Respeitar os limites do corpo 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Como somos exemplos vivos, nós, os professores, devemos praticar de forma 

correta as normas de higiene e orientar de forma efetiva os educandos na sua prática 

diária. 

 

 

HIGIENE CORPORAL 

 

Primeira etapa: 

Exposição da Proposta Pedagógica: 

Apresentação da Proposta à direção, professores e alunos por meio da utilização 

de data show. A proposta também será apresentada à comunidade escolar, para que 

possam elencar hábitos diários visando à melhoria da qualidade de vida e educacional 

dos seus filhos. (quatro aulas) 

 

Objetivo: conscientizar toda a comunidade escolar, sobretudo, os alunos para o 

direito à saúde, sensibilizá-los para a busca permanente da compreensão de seus 

determinantes e instruí-los para a utilização de medidas prática de  promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Motivar a comunidade em sua totalidade, ou seja, de forma interna 

e externa da relevância da higiene corporal, mental e ambiental, orientando-a dos riscos 

causados pela falta de higiene. 

 

 

 

Segunda etapa 

Roda de conversa: 

* Quem toma banho pela manhã? 

* Orientar o aluno na reflexão sobre suas noções básicas de higiene 

* Qual o papel que deve exercer para a conservação do corpo limpo? 

* Quais os cuidados que deve ter em relação aos cabelos, unhas e os dentes? 

* Quais os cuidados para a manutenção dos pés? 

* Quais as vestimentas corretas a serem vestidas no dia a dia? (quatro aulas) 

 

 



Objetivos: Pelo fato de a pele apresentar milhões de glândulas que produzem suor, e a 

falta de banho provoca o acumulo progressivo de substâncias desagradáveis (sebo), que 

se somam às sujeiras exteriores (poeiras, terra, areia, etc.). Após um banho mal tomado, 

Ocorre um vermelhão na pele, além do odor desagradável, o  risco de aparecimento de 

piolhos e sarna, micoses, seborreia, infecções urinárias e corrimento vaginal nas meninas. 

O banho é importantíssimo e é indispensável à saúde do corpo. O banho de duche é o 

mais econômico, o mais prático e o mais higiênico. Depois do banho, certifica-te que 

estejam bem limpos e secos os espaços entre os  dedos, virilhas e outras dobras. 

 A higiene é o conjunto de meios para manter as condições favoráveis à saúde. Os 

hábitos de higiene do dia a dia não se restringem somente a lavagem  corporal, insere-se 

também a alimentação, vestuário e calçado, a postura no dia-a-dia, as horas de sono 

diárias e a prática de exercício físico. 

 

 

Terceira Etapa 

Vídeo temático – Higiene Corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=NuK4NXuVvqo 

 

 

Objetivo: Incentivar os pais no acompanhamento efetivo nas tarefas diárias dos filhos, 

tarefas estas ligadas a higiene corporal objetivando práticas saudáveis, buscando uma 

melhor compreensão sobre todos os atos diários, focado numa qualidade vida melhor 

para todos os componentes da família. 

 

 

Quarta etapa     

* Debatendo sobre doenças que são causadas pela falta de higiene e saneamento 

básico (quatro aulas) 

 

Objetivo: Orientar sobre as doenças causadas por falta de higiene. São facilmente 

transmitidas pela ingestão de água e alimentos contaminados ou quando a pele mantém 

contato com o solo contaminado. Outras possibilidades de se adquirir estas doenças, são 

frequentemente as estruturas precárias, a construção de esgotos a céu aberto, a 

existência de água parada e resíduos sólidos ajudam no surgimento de insetos e 

parasitas que seguramente transmitem estas doenças. 

https://www.youtube.com/watch?v=NuK4NXuVvqo


 

 

Quinta etapa 

Confecção do Jogo da Memória Corporal: 

* Formar grupos com a classe e orientar que confeccionem um jogo da Memória. 

Cada doença deverá ter seu nome numa cartela e, na outra, suas causas e forma de 

contágio. Utilize o jogo para fixar as informações sobre as doenças. Peça para que 

registrem as descobertas no caderno. Afixar as descobertas num quadro na sala. (quatro 

aulas) 

 

 

Objetivo: Desenvolver o raciocínio através do jogo da memória. Durante todas as 

etapas do jogo o professor fará intervenções, cobrando dos alunos sobre aquilo que 

aprendeu e o que ainda está por aprender. 

 

 

Sexta etapa 

Conhecendo o Corpo Humano: 

Usando o papel Kraft, pedir para que os alunos contornem seus corpos e observem 

as diferenças em cada desenho.  

 

 

Objetivo: Desenvolver a percepção e a criatividade nos desenhos, pedindo aos 

mesmos que aponte cada parte do corpo e sua função específica. Neste momento, o 

professor irá sintetizar cada questão levantada pelo educando, priorizando o foco maior 

da aula, ou seja, mostrar aos mesmos que cada um é diferente em tamanho e estrutura 

(quatro aulas) 

 

 

Sétima etapa 

Debate sobre o aprendizado: 

* Em sala cada aluno irá falar do que aprendeu como era a sua rotina diária e como 

desenvolve atualmente seus hábitos de higiene. Abordará a importância de transmitir aos 

outros colegas da escola, como também para os seus familiares e amigos próximos, dos 

cuidados que devemos ter com a saúde do corpo. (quatro aulas) 



 

 

Objetivo: Contextualizar o que foi apresentado aos alunos, verificar o estágio do 

aprendizado de cada aluno, enfatizando os conhecimentos prévios, respeitando suas 

especificidades e acreditando que através do debate no dia a dia haverá certamente o 

entendimento daquilo que foi proposto. 

 

 

Oitava etapa 

Confecção de cartazes pelos alunos enfatizando a Higiene do Corpo: 

* Exposição dos cartazes confeccionados à escola e comunidade escolar (4 aulas). 

* Desenvolvimento: Neste dia os alunos irão comentar aos visitantes sobre seus 

trabalhos, o professor por sua vez estará acompanhando e orientando seus alunos 

durante as explicações. 

 

 

 Objetivo: Demonstrar a todos os presentes todo o aprendizado de forma 

sistemática, oportunizando a comunidade escolar se apropriar do conhecimento e coloca-

lo em prática de forma responsável objetivando uma melhor qualidade de vida. 
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