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Primeiro Socorro trata do atendimento primário prestado a uma vítima de acidente ou alguma 

situação de risco de óbito. Logo, tem finalidade de manter os sinais vitais da vítima, 

manipulando procedimentos com intenção de não ampliar a lesão/trauma até a chegada do 

atendimento especializado, a fim de manter a integridade física do sujeito. Sendo este 

conteúdo presente na formação acadêmica do professor de Educação Física, pois se relaciona 

com a dimensão das atividades desenvolvidas e o ambiente que propicia aos acidentes. Assim, 

o objetivo deste trabalho busca identificar como vem sendo o ensino dos primeiros socorros 

durante o processo formacional do professor de Educação Física e quais os impactos na sua 

atuação profissional, tendo como objetivos específicos verificar o nível de conhecimento 

teórico/prático sobre Primeiros Socorros por parte dos docentes, além de pesquisar, na visão 

do professor, quais foram às principais contribuições na sua formação acerca do conteúdo de 

urgência e emergência. A população deste estudo será formada por profissionais de Educação 

Física, atuantes nas diversas áreas de trabalho do professor, seja na rede pública e privada de 

ensino, na cidade de Cruz das Almas, Bahia. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo 

exploratório de campo com a abordagem qualitativa, onde serão utilizados como instrumentos 

de coleta de dados, questionários e a ementa do componente curricular específico.  A análise 

de dados será realizada a partir de uma análise textual discursiva proposta por Moraes e 

Galiazzi (2007). Logo, como resultado espera-se a compreensão de como está acontecendo o 

ensino dos Primeiros Socorros na formação dos professores de Educação Física, a fim de 

indagar se o conteúdo no processo formacional está sendo suficiente para tornar os 

profissionais aptos a atuar em casos de urgência e emergência no seu campo de trabalho. 
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