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Nos dias atuais percebe-se que o ambiente escolar, no qual as crianças passam grande parte da 

sua vida, tona-se cada vez mais propício para ocorrências de acidentes devido o fluxo de 

alunos realizando vários tipos de atividades, esses acidentes acontecem de forma não 

intencional e na maioria das vezes ocasionando lesões que a depender do grau pode precisar 

de atendimentos imediatos para evitar mortes ou agravo da lesão até a chegada do 

atendimento especializado. Partindo da perspectiva em que os acidentes são de caráter 

aleatório a literatura oferece variados métodos e discussões para auxiliar no processo de 

prevenção de acidentes, valendo resaltar que uma vez prevenidos não será necessário o uso de 

técnicas. O presente trabalho tem como objetivo geral, investigar as concepções e os 

procedimentos de primeiros socorros na visão dos professores de Educação Física em uma 

escola pública do município de Governador Mangabeira-BA. Para atender ao objetivo geral 

vem-se por meio dos objetivos específicos, averiguar como foi o trato pedagógico de 

primeiros socorros no processo formativo de professores de educação Física da escola e 

verificar quais são as estratégias adotadas pelos professores na ocorrência de algum acidente 

na escola.  Metodologicamente o presente trabalho apresenta-se como um estudo de campo de 

cunho qualitativo de natureza exploratória. Obtendo como lócus da pesquisa a escola Centro 

Educacional Professor Agnaldo Viana Pereira (CEPAVP) na zona rural da cidade Governador 

Mangabeira/BA. Nesta participará da pesquisa três professores de educação física envolvidos 

nas atividades do local. Até o presente momento os achados evidenciam uma lacuna teórico/ 

pratica nos pesquisados, mostrando a necessidades de estudos ampliados para a capacitação 

perante os casos de urgência emergência ocorridos no ambiente escolar.  
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