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RESUMO: A escola precisa de um corpo docente preparado que garanta uma atmosfera ideal para o 
desenvolvimento da educação. Desafiando essa intenção, algumas situações fogem ao controle e o 
professor vai atuar resolvendo o problema. Tombos, desmaios e boladas podem acontecer nas aulas 
de educação física e o professor deve estar atento e preparado para tomar as devidas providências. 
O objetivo desse estudo é, através de um questionário, analisar o real conhecimento do professor de 
educação física em relação ao atendimento emergencial e suas condições para garantir um ambiente 
seguro e propício à educação.     
 

ABSTRACT: The school needs a prepared teaching staff that makes sure an ideal atmosphere for the 
education’s development. Against this point, some situations can be wrong and the teacher must know 
how to put an end to the problem. Tumbles, faints and hits with a ball can happen in the physical 
education’ class and the teacher should be alert and prepared to solve them soon. This study’s 
objective is, through a questionnaire, to analyze the real knowledge of physical education’s teacher 
about first aid and its conditions to get a great and secure environment, perfect to education’s upgrade  
                                                                               
 
  INTRODUÇÃO 
 

Atualmente no Brasil, a escola se faz um espaço onde todas as crianças e adolescentes 
passam ou ainda passarão um dia. A obrigatoriedade e a gratuidade na escola pública do ensino 
fundamental torna o ambiente escolar um lugar comum a todos os brasileiros. Isso porque, segundo a 
lei número 9394/96 conhecida como lei Darci Ribeiro (LDB,1996), todo cidadão entre 7 e 14 anos tem 
que ocupar os bancos escolares, independente às condições e à voluntariedade  da família.  

 
Esse período escolar precisa promover situações positivamente marcantes que influenciam 

na construção do repertório cognitivo e motor, na aquisição de valores que somam às características 
que definem o caráter e, na formação de uma futura carreira profissional estável do aluno. Tal 
atmosfera favorável é garantida, principalmente, na atuação séria do professor comprometido com a 
qualidade da educação. Sujeito ao engajamento real e literal do professor está o amanhã bem-
sucedido ou não do aluno. 

 
Em contrapartida, eventos adversos e momentos inusitados fogem ao controle daqueles que 

dirigem o processo educacional e acabam atravancando ou retrocedendo os avanços e progressos 
possíveis ou efetivamente conquistados pelo aluno. A escola deve estar cuidadosamente preparada 
para o acaso, pois, esse se apresenta como um provável real e existente. Os acidentes de percurso e 
os casos que fogem ao planejamento traçado só reforçam a enorme importância da formação 
adequada do professor que, inevitavelmente, vai encará-los. Sem sombra de dúvidas, alguns 
aborrecimentos, traumas e transtornos poderiam ser amenizados ou até evitados com uma equipe 
docente bem preparada.  

 
Na esteira desse processo é conseqüente e conveniente que salte aos nossos olhos a 

educação física escolar e alguns pontos implicantes que são pertinentes à nossa discussão: o 
professor de educação física está realmente pronto para promover um espaço e tempo, férteis no 
desenvolvimento do aluno? Em casos de acidentes do tipo lesões e ferimentos ele sabe que 
providências tomar? Um equívoco do professor pode comprometer fatalmente um aluno? O trabalho 
tem a intenção de apontar para a verdadeira bagagem que o professor de educação física possui 
quanto ao domínio das técnicas de primeiros socorros e o peso significativo que essas trazem 
consigo na realidade escolar. 
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MÉTODOS 

 

Em um primeiro momento, através de relatos de experiência e observações, foram listadas as 
principais situações que poderiam oferecer ao aluno, durante as aulas de educação física, riscos de 
lesões e acidentes e, na seqüência, essas informações foram comparadas com as sugestões dadas 
pelo bloco de conteúdos do livro de educação física dos PCNs. 

 
Esses dados coletados, além dos procedimentos que constam no manual de socorro de 

urgência (Canetti, 2000), foram utilizados na elaboração de um questionário de nove questões 
fechadas sobre primeiros socorros. O teste foi respondido, com um intervalo máximo de uma semana, 
por 10 professores atuantes de educação física escolar e pretendia apontar para o nível de 
conhecimento desses sobre socorros imediatos. 
 

 

RESULTADOS 

 

 

 Os resultados relativos às respostas de cada pergunta são apresentados na figura 1. 
 

 

Figura 1. Resultado dos professores no questionário 
 
 
 Algumas questões que abordaram situações freqüentes na aula de educação física, como 
cãibras (3) e hipertermia (6), obtiveram 0% e 10% de acertos, respectivamente.   
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Tabela1. Quantidade de acertos dos professores no questionário 
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 As investigações demonstraram que dos 10 profissionais avaliados, apenas 01 acertou mais 
da metade das questões. 
 

 

Figura 2. Percentual coletivo de erros e acertos às situações propostas no questionário. 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados revelam uma realidade assustadora e, por conseguinte comprometedora: 
os professores parecem não estar preparados para prestar os primeiros socorros, denotando que em 
caso de acidente, a melhor opção é correr para não se enrolar. É inadmissível que os alunos fiquem à 
mercê da inabilidade e do despreparo dos professores. Nessa falta, a eles ficam inviabilizados a 
segurança física e o conseqüente alívio psicológico que deveriam, obrigatoriamente, ser garantidos 
pelo professor.  

 
Nossos resultados corroboram com os de Giacomini et al. (2004) que constataram a mesma 

imprudência e despreparo dos professores de educação física frente aos incidentes envolvendo os 
alunos numa aula. Em ambas, mais da metade dos professores entrevistados respondeu 
incorretamente as perguntas, revelando um desconhecimento preocupante. A situação que desponta 
é tão delicada que no questionário distribuído e respondido em nosso estudo a questão que versou 
sobre cãibras não foi acertada por ninguém, muito embora esta seja uma situação razoavelmente 
comum no dia a dia. 

 
Tendo em vista que os professores de educação física, enquanto acadêmicos, tiveram em 

algum momento da graduação contato com alguma disciplina que tratasse dos socorros de urgência, 
fica confuso e complicado conceber a inaptidão desses. Desse jeito, ainda mais embaraçoso e 
desafiador é imaginar os professores de outras matérias que não viram nada parecido na sua grade 
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curricular que pelo menos parecesse com isso, sejam solicitados a prestar tal tipo de assistência. 
Providências, como a oferta de cursos de atualização em primeiros socorros pelos diretores das 
escolas onde trabalham esses professores, devem ser tomadas para que se evite o pior. 

 
Outras investigações precisam ser feitas para se encontrar o nó do problema, talvez uma 

reformulação no conteúdo programático e na ementa da disciplina ou trabalho de conscientização 
para que se enxergue a importância dos primeiros atendimentos em casos de acidentes para a 
manutenção da saúde e da preservação da vida do aluno. Segurança do aluno advinda da formação 
comprometida do professor de educação física é prioridade máxima para a evolução da educação. 

 
Dentro desta perspectiva, compreende-se que a aprendizagem do aluno está intensamente 

associada às suas sensações e se reproduz no seu comportamento e nos seus relacionamentos 
interpessoais (PCNs, 2001). Os fatos e circunstâncias que interagem com a percepção do indivíduo e 
redundam nessas sensações são múltiplos. Contudo, para os fins desse estudo, basta à abordagem 
do fator segurança, ou seja, aquele que se habilita garantir a integridade física do educando. 

 
As propostas devem desafiar e não ameaçar o aluno, pois seu receio em correr riscos de 

segurança física é motivo suficiente para que ele se negue a participar das atividades. Então, numa 
aula de educação física, por exemplo, considerando que escorregões, pequenas trombadas, quedas, 
impacto de bolas e cordas não possam ser evitados por completo, cabe ao professor organizar as 
situações de forma a minimizar esses pequenos incidentes. Além disso, é indispensável que o 
professor também esteja preparado para o pior, que no caso se traduziria em acidentes, seguido da 
necessidade eminente da prestação dos socorros urgentes. É confortante para o aluno a convicção 
de estar sendo acompanhado por um profissional bem equipado e informado.     

 
Segundo Maslow (1975), na sua teoria da motivação, o indivíduo para se sentir realizado e se 

desenvolver efetivamente, precisa atender com todas as letras diferentes necessidades eminentes. 
Através da pirâmide de Maslow, estas necessidades, consideradas básicas por ele, são distribuídas 
em cinco patamares e é totalmente necessário atender as vezes da fase atual para se avançar a 
seguinte. 

 
Na base da pirâmide, Maslow aloca a necessidade de segurança, precedida pela 

necessidade de preservação da integridade física e sucedida pelas necessidades de afiliação e 
estima, respectivamente. Isso traz à tona a proposição que o aluno-vítima de uma segurança 
deficitária - mal assistido pela instituição e pelos professores - não vai se sentir amado e capaz, 
apresentando sérias distorções quanto aos seus sentimentos e competências. O aluno para aprender 
e avançar precisa trazer consigo a plena certeza que, aconteça o que acontecer, estará assistido por 
mãos prudentes e preparadas.   

 
Em uma outra análise, Demo (1997) afirma que o professor é valorizado na LDB, recebendo 

uma atenção especial, quando é tratado como o eixo central da qualidade da educação. Enquanto 
orientador, ele desempenha seu papel essencial porque sobretudo a aprendizagem precisa da 
motivação humana para se fazer efetiva. Em outras palavras, a formação e o repertório do professor, 
refletidos em atitudes que podem ajudar ou comprometer, são diretamente proporcionais ao sucesso 
do aluno. O professor age como um pivô, responsável pelas trocas e interações que são 
fundamentais na educação. 

 
Infelizmente, Boccardo (1993) relata que a maioria dos professores de educação física 

escolar não está apta para o magistério, pois, constatou-se que alguns desses chegam ao absurdo 
de desconhecerem suas funções e obrigações no exercício da profissão. A análise do estudo só 
reforça a falta de compromisso revelado no discurso dos professores e o descaso gritante quanto a 
relevância da construção de um perfil pedagógico desejável e da atualização profissional. 
Covardemente, nas entrevistas realizadas durante a pesquisa, muitos professores foram evasivos e 
buscaram subterfúgios em detrimento de respostas diretas e convincentes. 

 
Nesse pacote, como se confirmou na pesquisa, pode-se incluir o despreparo para o 

enfrentamento adequado aos acidentes que são situações caóticas, conflitantes e nocivas ao aluno, 
porém corriqueiras. Tais eventos indesejados exigem do professor atenção dobrada, agilidade, frieza, 
calma, perspicácia e, principalmente, conhecimento profundo das técnicas de primeiros socorros. A 
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atuação do professor é tão importante que pode poupá-lo de dores de cabeça e transtornos 
desnecessários ou até mesmo decretar o óbito do aluno, ou seja, o tratamento empregado pelo 
professor determinará se a situação vai passar desapercebida ou se vai estar estampada nas 
manchetes dos principais jornais. 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Lamentavelmente, conclui-se que os professores submetidos a este estudo desconhecem os 
procedimentos corretos de atendimento de primeiros socorros (por projeção subentende-se que a 
categoria profissional também) e por isso são despreparados para proporcionar um ambiente seguro 
e estável para o desenvolvimento dos alunos. 
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