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“Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe 
Só levo a certeza de que muito pouco sei, 

Ou nada sei 
 

Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso chuva para florir 
 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
Compreender a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 

 
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora 
Um dia a gente chega e no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 
 
 

Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 
 

Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso chuva para florir”. 

 
 

(Tocando em Frente – Almir Sater e Renato Teixeira) 
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RESUMO 

 

No espaço escolar é comum a ocorrência de acidentes, entretanto, se sabe que as 
instituições de ensino precisam estar preparadas para providências emergenciais nos 
casos desses eventos, assim como para a prevenção dos mesmos. Nessa perspectiva, 
essa dissertação teve por objetivo geral verificar o entendimento do educador infantil 
sobre os primeiros socorros como uma competência de efetivação dos direitos 
referentes à vida e à saúde. Esta investigação traduz um grande esforço no sentido de 
religar disciplinas para a construção de saberes articulados com vistas à construção 
de competências do educador infantil. Entende-se que o educador pode ser o agente 
desencadeante de toda uma mudança se souber lidar com os acidentes, pois trabalha 
diretamente com a criança e indiretamente com os pais configurando-se, portanto, 
um agente de extrema importância a atuar nesta inovação. Esta pesquisa foi realizada 
com 23 professores de um centro de educação infantil na cidade de Lages/SC, e 
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Planalto Catarinense 
sob o protocolo de nº 012-2011 para sua aplicação. Optou-se por um estudo de caso 
de caráter qualitativo cuja coleta de dados foi realizada por meio de duas técnicas: 
observação e entrevista semi-estruturada, utilizando a abordagem por conveniência. 
Registramos ao final desse estudo uma real necessidade de informação, de educação 
continuada e da busca pelo conhecimento científico por parte dos professores para 
que eles possam se tornar mais preparados para as incertezas e imprevistos relativos 
à vida e à saúde das crianças. Com isso, destacamos a necessidade de reflexão junto 
às instituições de educação infantil para o enfrentamento da prática do senso comum 
na orientação sobre os primeiros socorros e quanto à competência do professor na 
sua atuação no primeiro atendimento. Essa dissertação buscou contribuir como a 
discussão sobre primeiros socorros confere competência ao professor da educação 
infantil na efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde.  
 

Palavras-chave: Competência. Educação infantil. Efetivação de direitos. Primeiros 
socorros.   
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ABSTRACT 

 

At school is common the occurrence of accidents, however, we know that education 
institutions need to be prepared for emergency measures in cases of these events, as 
well as to prevent them. From this perspective, this dissertation aimed to check 
general understanding of early childhood educator on first aid as a competence of the 
enforcement of the rights to life and health. This research represents a major effort to 
reconnect disciplines for the construction of knowledge articulated in order to build 
skills of early childhood educator. It is understood that the educator can be the 
triggering agent of change if you know a whole deal with accidents, because it works 
directly with children and indirectly with parents setting is therefore a very important 
agent to act on this innovation. This research was conducted with 23 teachers in an 
early childhood education center in Lages/SC, and approved by the Ethics and 
Research of the University of Santa Catarina Plateau under protocol nº. 012-2011 for 
your application. We opted for a case study in which qualitative data collection was 
performed by two techniques: observation and semi-structured interview, using the 
approach for convenience. Recorded at the end of this study is a real need for 
information, continuing education and the pursuit of scientific knowledge by teachers 
so they can become better prepared for the uncertainties and contingencies relating to 
life and health of children. With this, we highlight the need for reflection at the early 
childhood education institutions to cope with the practical common sense guidance 
on first aid and as to the competence of teachers in their work in primary care. This 
dissertation sought to contribute to the discussion of first aid confers jurisdiction on 
the professor of early childhood education in the realization of the rights to life and 
health. 
 

Key-words: Competence. Early childhood education. Enforcing rights. First aid. 
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INTRODUÇÃO  

 

Apresentamos aqui uma problemática que envolve um conjunto de 

elementos complexos, como costuma ser o caso em qualquer discussão que envolve 

educação e saúde. Para Bachelard (2000), na realidade não há fenômenos simples; o 

fenômeno é um tecido de relações. Assim, na construção desse objeto de pesquisa, 

exercitamos a dúvida radical e tentamos reformar o nosso pensamento tão habituado 

a prescrições para exercitar um método que deixasse vir à tona possibilidades de 

renovação para nossa própria ação profissional. 

No espaço escolar é comum a ocorrência de acidentes, entretanto, se sabe 

que as instituições de ensino encontram-se despreparadas para as providências 

emergenciais nos casos de atendimento à criança, bem como para a prevenção desses 

casos.  

Nesta perspectiva, com este estudo, busca-se averiguar o entendimento dos 

professores da educação infantil a respeito do tema “primeiros socorros” na escola. 

Consideramos a importância do pensamento sistêmico como fundamento de atitudes 

amenizadoras de situações emergenciais e de insegurança que exigem articulação de 

conhecimento para o pronto atendimento dos casos simples. Na visão de Bachelard 

(2000, p. 122), a formação do professor necessita de “uma metodologia consciente” 

capaz de privilegiar uma pedagogia em ruptura com o senso comum. Assim, o 

verdadeiro espírito científico se forma em meio a tensões, discussões e 

aproximações. Dessa forma, problematizar o pensamento é ampliar a possibilidade 

de compreender cientificamente fenômenos complexos, de enxergar novas 

dimensões que não percebemos tendo um pensamento acrítico. A produção de 

conhecimento e a necessidade de renovação profissional se justapõem, por isso 

destacamos a importância do estudo. 

O pensamento sistêmico/complexo segundo Morin (2003, p. 52) “se cria e 

recria no próprio caminhar”, tendo em vista a incerteza e a imprevisibilidade que 

circunda a vida e que frequentemente nos surpreende como os acasos; catástrofes, 

desastres, acidentes, intercorrências. 
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O pensamento complexo, confrontado com a pura simplificação (à qual 
não exclui, mas reposiciona), é um pensamento que postula a dialógica, a 
recursividade, a hologramaticidade, a holoscópica como seus princípios 
mais pertinentes. Trata-se de um espaço mental no qual não se 
obstaculiza, mas se revela e desvela a incerteza. E isso porque o 
pensamento complexo conhece os limites epistemológicos introduzidos  
pela ciência contemporânea: a incerteza é uma aquisição de princípio feita 
pela física quântica e pela biologia do século XX. O pensamento 
complexo sabe que a certeza generalizada é um mito (MORIN, 2003, p. 
52-53). 
    
 

Esse pensamento enfrenta a incerteza e a contradição sem deixar de levar 

em conta a complementaridade dos fenômenos existentes. Trata-se de um 

pensamento desprovido de verdades científicas, não busca soluções lineares, mas dá 

ênfase ao problema. É dessa forma que se inicia essa pesquisa, problematizando a 

prática, nossa experiência diária que se vê confrontada com questões instigantes e 

paradigmáticas para os educadores infantis. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu no ano de 1958, o termo 

“acidente” como sendo um acontecimento independente da vontade humana, 

provocado por força exterior que atue rapidamente sobre o indivíduo, com 

consequente dano físico ou mental (BATIGÁLIA, 2002). Os momentos de recreação 

infantil incluem brincadeiras e atividades que colocam as crianças da educação 

infantil sob o risco de acidentes, fato que, dependendo da gravidade, demanda um 

atendimento imediato e adequado: 

 
O avanço tecnológico e a melhoria das condições de moradia e 
saneamento básico ocorridos nas últimas décadas trouxeram uma redução 
considerável nas taxas de mortalidade infantil. Hoje, entretanto, a 
mortalidade infantil tem um componente importante, que é a quantidade 
de crianças e adolescentes mortos por causas externas, principalmente por 
acidentes (como, por exemplo, quedas, atropelamentos, queimaduras, 
entre outros) e pela violência, tão frequente (CARVALHO, 2008, p. 15). 
 
 

De qualquer forma, o aumento de atendimentos nos serviços de emergência 

no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos e diferentes fatores justificam esta 

ocorrência; aumento da população e da fabricação/compra/uso de carros, da 

criminalidade e da violência são alguns deles. Destaca-se ainda uma maior 

expectativa de vida, o aumento significativo de acidentes e a insuficiente 

estruturação da rede de serviços de saúde. Isso tem transformado a área de urgência 
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numa das mais discutidas do sistema de saúde (BRASIL, 2002). Desta forma,  se 

torna importante preparar também os professores, principalmente os da educação 

infantil, para lidarem com situações muitas vezes inesperadas.  

Ganha força então a temática dos Primeiros Socorros. De acordo com Sena 

et al. (2008), os educadores precisam estar preparados, pois o primeiro atendimento 

aos pequenos acidentes é fundamental para o salvamento de vidas. A falta de 

informações básicas pode acarretar inúmeros problemas, dentre os quais “a 

manipulação incorreta da vítima e até a solicitação desnecessária do socorro 

especializado em emergência” (FIORUC et al., 2008, p. 695). 

Desenvolver um trabalho articulado de educação e saúde se associa à 

iniciativa da Rede de Atenção à Violência e ao Adolescente da Secretaria Municipal 

de Saúde de Lages e da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).  

É o caso também de alguns cursos de graduação que já estão 

providenciando a inclusão nos seus Projetos Pedagógicos de disciplinas voltadas aos 

primeiros socorros como é o caso da Educação Física e da Pedagogia1. 

Há uma diretriz para que a Saúde Escolar esteja inserida sob forma de 

disciplina obrigatória nos cursos de graduação, tais como enfermagem, medicina, 

psicologia, fonoaudiologia, serviço social, pedagogia, odontologia, educação física, 

entre outros (CARTA DE VITÓRIA apud CARVALHO, 2008). Mas não é o que 

vemos na prática nos dias de hoje. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 

p. 50), “é recomendável que todos os professores reconheçam e saibam como 

proceder diante de crianças com sinais de mal-estar, como febre, vômito, convulsão, 

sangramento nasal, ou quando ocorre um acidente”.  

Então os professores que não tiveram em sua formação noções de primeiros 

socorros, ou simplesmente uma disciplina de saúde escolar que tivesse o conteúdo 

                                                
1 Como no caso da graduação de Educação Física na Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP com a disciplina 
de Higiene e Socorros de Urgência e da Facvest de Lages SC, com a disciplina de Primeiros Socorros. Observa-se 
que o estudo mostra que 83% das faculdades de Educação Física já oferecem a disciplina Primeiros Socorros ou 
outra disciplina que contém o assunto de socorros de urgência em sua grade curricular, mas numa sondagem  
preliminar pela Internet, não encontramos informações sobre os Cursos de Pedagogia. Informações retiradas do 
artigo Acidentes e primeiros socorros na Educação Física escolar disponível em:  
<http://www.efdeportes.com/efd127/acidentes-e-primeiros-socorros-na-educacao-fisica-escolar.htm> 
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simplificado de primeiros socorros, como poderiam tentar tornar efetiva esta 

competência para possibilitar uma chance de proceder no caso de acidentes ou nestas 

situações imprevisíveis?     

Para Carvalho (2008, p. 20), “poucos trabalhos na literatura têm estudado a 

inclusão da prevenção dos acidentes na formação dos professores”. Leonello e 

L´abbate apud Carvalho (2008, p. 20), “encontraram uma boa porcentagem de alunos 

de um curso de Pedagogia com dificuldades em perceberem a abordagem deste tipo 

de tema na formação do pedagogo”.  

Considerando que a prevenção de acidentes e a prestação dos primeiros 

socorros devem ser praticados ainda na infância, buscamos as discussões de Paulo 

Freire ao destacar que o processo de formação docente, neste caso específico, o 

docente da educação infantil, deve ser voltado à reflexão, ao diálogo e à escuta.  

Envolvidos num processo permanente de reflexão os professores poderão ser capazes 

de alcançar resultados inovadores no trato da educação e aprendizado sobre os 

primeiros socorros na escola. Não existe dicotomia entre reflexão e prática, daí a 

importância de se incluir os primeiros socorros na escola; no movimento de “ação, 

reflexão e ação, simultaneamente” (FREIRE, 1983, p. 149). 

O meu interesse pela construção de um conhecimento voltado às áreas de 

primeiros socorros, emergência e educação cresceu com minha trajetória profissional 

como Enfermeira. Já, na minha especialização, optei pela área de enfermagem em 

terapia intensiva e emergência, tanto para crianças quanto para adultos. Depois, 

trabalhando por três anos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

pude observar de maneira mais efetiva, o atendimento para salvar vidas de alunos e 

professores em várias escolas, centros universitários e universidades na cidade de 

Lages - Santa Catarina (SC). Durante este tempo que atuei no SAMU, foi possível 

acompanhar o quanto era  comum o chamado para este tipo de ocorrência nas escolas 

e o quanto os professores encontravam-se despreparados para o problema.  

Em 2008, conversando com alguns componentes da equipe do SAMU da 

cidade de Lages/SC, problematizamos o fato de que, muitas vezes, não haveria 

necessidade de deslocar uma ambulância para o atendimento na escola, pois estas 

ocorrências mais simples poderiam ser resolvidas ali mesmo, caso os professores 

tivessem o conhecimento básico da prestação dos primeiros socorros. O nosso 
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pensamento era de que muitas vidas pudessem ser salvas se uma criança, jovem ou 

adulto tivessem a oportunidade de ter um primeiro atendimento imediato ao invés de 

simplesmente aguardar o serviço de atendimento pré-hospitalar.  

Hoje, atuando como docente na disciplina de Primeiros Socorros em alguns 

Cursos de Graduação e por já ter atuado com esta disciplina nos Cursos de Pedagogia 

e de Educação Física, julgo de extrema importância buscar o entendimento sobre 

esse tema, no contexto do trabalho com os professores da educação infantil, período 

em que as crianças são ainda mais vulneráveis a acidentes. 

Assim instigada, busquei, junto ao Mestrado em Educação da Universidade 

do Planalto Catarinense (UNIPLAC) na área de concentração: Educação, processos 

socioculturais e sustentabilidade - Linha de Pesquisa II, desenvolver uma proposta de 

estudo que ampliasse e fortalecesse a discussão sobre a prestação dos primeiros 

socorros como uma competência do professor da educação infantil e disseminasse 

informações sobre o tema em questão. 

O Curso de Pedagogia capacita profissionais para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico nas séries do ensino básico. O pedagogo trabalha em qualquer 

espaço que envolva o processo de formação de pessoas em inúmeras áreas.  Como já 

foi dito, atualmente alguns cursos de formação de pedagogos abrem espaços para a 

disciplina de Primeiros Socorros trabalhando noções sobre enfermidades e acidentes 

mais frequentes no contexto escolar. 

Nas discussões com minhas alunas do Curso de Graduação em Pedagogia, 

realizei algumas mudanças quanto ao conteúdo da disciplina de primeiros socorros 

privilegiando o contexto do cotidiano escolar. Vejo as alunas que integram as aulas 

de Primeiros Socorros muito mais conscientes da importância da disciplina em sua 

formação. Reconhecem que a falta desse conhecimento pode sobrecarregar os 

serviços de emergências desnecessariamente, conforme já mencionamos. As alunas 

querem mudar a escola no sentido da prevenção e buscam conhecimentos que 

possibilitem a prestação dos primeiros socorros para crianças evitando fatalidades e 

evitando também chamando o recurso de emergência de maneira desnecessária. 

Bonito (1999) comenta sobre a impossibilidade das equipes de socorro 

atuarem entre os três e quatro primeiros minutos após o acidente e conclui que: 
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[...] Para resolvermos esta situação, que é grave, temos uma única 
solução: a existência de pessoas que saibam praticar gestos que salvam 
vidas, técnicas de suporte básico de vida, práticas que aliviam a dor e 
evitam a morte de feridos ou doentes: são os socorristas que fazem o pré-
socorro (BONITO, 1999, p. 8). 
 
 

Com o embasamento em leituras, passamos a pensar a prestação dos 

primeiros socorros como competência de efetivação dos direitos referentes à vida e à 

saúde, especialmente para professores. Nessa direção, descobrimos que a questão da 

construção da competência em educação está envolta em várias discussões 

contraditórias: “O debate sobre competências reanima o eterno debate sobre cabeças 

bem-feitas ou cabeças bem cheias. Desenvolver competências é assunto da escola? 

Ou a escola deve limitar-se à transmissão de conhecimentos?” (FINK, 2010, p. 20). 

A noção de competência aqui discutida nesta dissertação diz respeito a uma 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar os mais diversos 

tipos de situações. Desse modo, aceitar uma ação educativa orientada ao 

desenvolvimento de competência favorece a articulação do pensamento por permitir 

o gerenciamento sobre os conhecimentos disciplinares.  

Esse é o eixo que subsidia a importância do “pensamento complexo”, pois 

se persistir a forma de educação disciplinar e fragmentada, dificilmente 

conseguiremos ampliar o nosso olhar em direção a um pensamento capaz de articular 

as dimensões da realidade. A reforma do pensamento, segundo Morin (2000) nos 

leva a compreender a importância de articular ensinamentos para a vida, com 

mudanças significativas tanto para o contexto educacional quanto para a saúde.    

De qualquer forma, convém destacar a atualidade desta discussão, pois a 

capacitação dos professores, assim como o desenvolvimento de um currículo 

adequado e de materiais pedagógicos, é preconizada pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS apud CARVALHO, 2008).  

Aos poucos fomos firmando nossa hipótese de que a habilidade da prestação 

dos primeiros socorros poderia ser considerada como competência de efetivação dos 

direitos referentes à vida e a saúde. Mas a discussão dessa problemática nos pareceu 

cada vez mais importante desde que buscássemos o entendimento sobre ela do 

próprio professor da educação infantil. Passamos então a buscar a fundamentação 

teórica contida nos pressupostos de Morin e Perrenoud. Ambos destacam a idéia de 



 
 

16

articulação de saberes para dar conta da complexidade do real. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também foram considerados 

neste estudo por constituírem um referencial de qualidade para a educação em todo o 

país (PCNs, 2000) tendo como função orientar e garantir a coerência dos 

investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 

recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a 

produção pedagógica atual. A proposta do PCN é “flexível, a ser concretizada nas 

decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da 

realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas 

e pelos professores” (PCN, 2000, p. 13).  

Convém destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) não são 

princípios atemporais. Sua validade vai depender da realidade social, e como esta é 

muito dinâmica, sempre necessitarão avaliações e revisões por parte do MEC. De um 

modo geral, os conhecimentos adquiridos na escola são construídos e reconstruídos 

continuamente e não podem se considerados como etapas fixadas e definidas no 

tempo. As aprendizagens não se processam como a subida de degraus regulares, mas 

como um processo de avanços e recuos. 

Portanto, entendo que os objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais dependem das intenções educativas em termos de capacidades que devem 

ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. Cabe ao professor, 

consciente de que condutas diversas podem estar vinculadas ao desenvolvimento de 

uma mesma capacidade, observar e articular estas condutas à diversidade de seus 

alunos (PCNs, 2000). 

No caso do professor da educação infantil em processo de formação, poderá 

usufruir do sentido da autonomia que, como princípio didático geral proposto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p. 94), é: “uma opção metodológica que 

considera a atuação do aluno na construção de seus próprios conhecimentos, valoriza 

suas experiências, seus conhecimentos prévios e a interação professor-aluno”.  

Com este embasamento acima exposto, o estudo aqui desenvolvido se insere 

no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Saúde (GESPESVIDA) que articula 

pesquisas sobre Educação e Saúde dentro do Programa de Pós-graduação em 
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Educação (PPGE) e visa abrir a discussão sobre a prestação dos primeiros socorros 

como uma competência de efetivação dos direitos referentes à vida e a saúde na 

educação infantil. Para tanto, se destaca a importância dos saberes articulados para a 

construção de um conhecimento interdisciplinar que possa unir Educação e Saúde. 

Além disso, merece também destaque a interdisciplinaridade como uma relação de 

reciprocidade que pressupõe uma atitude diferente frente ao problema do 

conhecimento, ou seja, a possibilidade de substituição de uma concepção 

fragmentária para a unitária do ser humano (FAZENDA, 1996).   

Desde 1960, o olhar interdisciplinar vem imprimindo sua marca no cenário 

educacional brasileiro, e se intensifica com a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

nº 9.394/96 e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A 

interdisciplinaridade vem ganhando força em muitas escolas, tanto no discurso como 

na prática de professores dos diversos níveis de ensino.   

De acordo com os PCNs: 

 
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto 
de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. 
Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, 
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, 
algo que desafia uma disciplina  isolada  e  atrai  a  atenção de mais de um 
olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89). 
 
 

Essa nova proposta orienta a organização pedagógica da escola em torno de 

três eixos fundamentais: a contextualização, a interdisciplinaridade e as 

competências e habilidades. Neste sentido, esta proposta acaba promovendo a 

mobilização dos professores em torno de objetivos educacionais mais amplos para 

além dos conteúdos disciplinares.   

Nessa perspectiva, este estudo traduz um grande esforço no sentido de 

religar disciplinas para a construção de saberes articulados com vistas à construção 

de competências do professor da escola infantil, dentre elas a da prestação dos 

primeiros socorros. 

Mas para mudar é preciso considerar que inovação não tem um fim em si 

mesma, mas pode ser um meio para transformar os sistemas educacionais 

(MESSINA, 2001). Portanto, é necessário fazer uma reflexão mais geral que busque 
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a mudança do pensamento dos professores. Afinal, como os professores da educação 

infantil entendem a questão dos primeiros socorros? Acatar os primeiros socorros 

como uma competência do professor não é uma postura espontânea que se consiga 

por imposição. Os professores possuem múltiplas formas e significados sobre o tema 

associados com o contexto no qual se inserem. Portanto, é preciso investigar, 

questionar estes entendimentos e a disposição para a inovação da educação infantil. 

Como fortalecer o professor para o desenvolvimento de suas atividades de 

educação infantil? Como os primeiros socorros podem ser vistos como uma 

competência capaz de garantir direitos humanos de grupos vulneráveis como as 

crianças na efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde? Mas qual seria o 

entendimento dos professores da educação infantil sobre a prestação dos primeiros 

socorros na escola como uma competência de efetivação de direitos referentes à vida 

e saúde? 

Estes questionamentos mostram a importância da escuta na pesquisa e 

possibilitam uma aproximação ainda maior do problema central dessa dissertação:   

O Objetivo Geral desta pesquisa buscou:  

Conhecer o entendimento dos professores da educação infantil sobre os 

primeiros socorros como uma competência de efetivação dos direitos referentes à 

vida e à saúde.  

São nossos objetivos específicos: 

• Investigar o entendimento dos professores da educação infantil sobre a 

prestação dos primeiros socorros na educação infantil; 

• Discutir os primeiros socorros como uma competência de efetivação dos 

direitos referentes à vida e à saúde;  

• Propiciar uma reflexão sobre os primeiros socorros como uma 

competência profissional do professor; 

• Destacar possibilidade e limites sobre os primeiros socorros entre os 

professores da educação infantil. 

Enfim, seria a prestação dos primeiros socorros possível de ser entendida e 

vivenciada como uma competência de efetivação dos direitos referentes à vida e à 

saúde na educação infantil? Essa é a problemática que nos envolveu e que mereceu 

os encaminhamentos aqui dispostos e que resultaram nos capítulos: 1.Buscando o 
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caminho - revendo a literatura; 2.Traçando a metodologia; 3.Descobrindo 

possibilidades de discussão e Mudança, e por fim, as considerações finais. 

E como resultados esperados o estudo mostrou a necessidade de atualização 

dos professores da educação infantil, para que esses possam, além de aprender, serem 

multiplicadores da reflexão sobre a importância da construção da competência 

profissional de atuarem com primeiros socorros na educação infantil.  
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1 BUSCANDO O CAMINHO - REVENDO A LITERATURA 

 

1.1 Educação e Saúde  

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o mundo” 

 (Paulo Freire) 
 

Freire (1983) enfatiza que o ato pedagógico é uma ação que não consiste em 

comunicar o mundo, mas criar dialogicamente, um conhecimento do mundo. Só o 

diálogo leva o ser humano a se comunicar com a realidade e a aprofundar a sua 

tomada de consciência sobre a mesma para então transformá-la, se assim for sua 

decisão e vontade.  De um modo geral, ninguém escapa da educação. Em casa, na 

rua, na igreja ou na escola, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer ou para 

conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. A vida é educação. 

Para o Ministério da Saúde, como tema que sempre preocupou os homens e 

as sociedades, a educação tem merecido as mais diversas definições.  

 
Para Platão, a educação “consiste em dar ao corpo e à alma toda a 
perfeição de que são capazes”. Para Kant, significa “o desenvolvimento, 
no indivíduo, de toda a perfeição de que é capaz”. Para Johann Friederich 
Herbath, é “a ciência que tem por fim a formação do indivíduo por si 
mesmo, despertando nele a multiplicidade de interesses”. James Mill dizia 
que a educação tem por finalidade “fazer do indivíduo um instrumento de 
felicidade para si mesmo e seus semelhantes”. Para o psicólogo Henri 
Joly a educação consiste “no conjunto dos esforços que tem por fim dar a 
um ser a posse completa e o bom uso de suas diversas faculdades”. Todas 
estas definições deixam entrever que o ideal da educação é a perfeita 
realização da natureza humana (BRASIL, 1997, p. 01). 
 
 

Numa abordagem de complexidade, na educação, o essencial não é o 

assunto ou o conteúdo, mas a perspectiva, o modo e a relação. Para Brandão (2001, 

p.10), “a educação existe difusa em todos os mundos sociais, primeiro, sem classes 

de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante com escolas, 

salas, professores e métodos pedagógicos”.  

A educação se desenvolveu de forma independente de professores desde as 

épocas antigas em que o mais velho era reconhecido como sábio na sua comunidade. 
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Seja qual ela fosse, destacando a comunidade indígena, como mestre, era o que tinha 

mais conhecimento e, desta forma, os mais novos aceitavam seus ensinamentos.  

A educação não é apenas uma exigência é um fato permanente da vida em 

sociedade, mas também inclui o processo de construção dos conhecimentos e 

experiências culturais e práticas que tornam as pessoas aptas a atuar como 

profissionais.  

O processo educacional hoje vive mudanças apoiadas em conceitos pós-

modernos que visam encontrar um novo sentido na forma de uma nova relação 

baseada no Sujeito-Sujeito, sem autoritarismo, com duas pessoas defendendo seus 

pontos de vista, não sendo só um o detentor da verdade única; isso é positivo para 

transformações tanto de profissionais professores quanto de instituições, 

principalmente as de educação infantil que sofrem modificações constantes quanto à 

legislação e estrutura.    

  
O homem chegará a ser sujeito através da reflexão sobre seu ambiente 
concreto: quanto mais ele reflete sobre a realidade, sobre a sua própria 
situação concreta, mais se torna progressiva e gradualmente consciente, 
comprometido a intervir na realidade para mudá-la (MIZUKAMI, 1986, 
p. 86). 
 
     

O educador é sempre um importante agente educativo na educação e saúde 

que, se comprometido com a mudança pode buscar a interdisciplinaridade junto aos 

outros profissionais, principalmente os da área da saúde, para que juntos possam 

intervir com mais qualidade na realidade com a sociedade.   

Neste estudo, considera-se importantíssimo que o professor da educação 

infantil tenha direito ao conhecimento possível, de todas as formas palpáveis, não 

palpáveis e imagináveis, pois a educação existe a partir do momento em que o 

diálogo se estabelece, entre um grupo, ou seja, simplesmente pela leitura. Como 

exemplo positivo de bom material educativo, é uma cartilha importantíssima para 

educação infantil - coleção pró-infantil. Ela não dá ênfase só a uma área do 

conhecimento, mas abrange várias áreas do conhecimento sendo algumas delas: a 

saúde e a da prestação dos primeiros socorros.  

Para Morin (2000), não há sociedade sem educação, nem educação sem 

sociedade. Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliá-los no 



 
 

22

desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais, prepará-los para a 

participação ativa e possivelmente transformadora, nas várias instâncias da vida 

social e profissional.  

Neste sentido, a educação tem que ser compreendida em seu sentido amplo 

incluindo também aí o conhecimento voltado à educação em saúde, considerando na 

prática diária do educador infantil também a necessidade de sua competência em 

prestar os primeiros socorros. 

A Educação em Saúde a que propomos define-se por sua responsabilidade 

social, pela definição dos problemas com um enfoque compreensivo e holístico do 

projeto de vida do homem, visando a qualidade de vida nos aspectos objetivos e 

subjetivos da realidade (PILON, 1990). 

Educação e Saúde, portanto, na abordagem que apontamos, são práticas 

complementares, que conectadas e aliadas, compõem uma visão holística como a 

sinalizada pelo autor acima. 

A definição de educação em saúde em uma perspectiva histórica é entendida 

como “um conjunto de informações que as pessoas devem incorporar com a 

finalidade de garantir que sua vida seja mantida em condições saudáveis” (BRASIL, 

2007, p. 58) 

Mas também os conceitos e propósitos da educação em saúde foram se 

adaptando conforme as mudanças de paradigma que ocorreram no setor saúde e 

também influenciadas pelas transformações ocorridas nos processos pedagógicos da 

educação escolar em geral (MACIEL, 2008). Essas adaptações acarretaram ações 

voltadas para a realidade da população envolvendo outros segmentos sociais, 

gerando a Educação Popular em Saúde: 

 
Educação popular em saúde é um movimento social de profissionais, 
técnicos e pesquisadores empenhados no diálogo entre conhecimento 
técnico - cientifico e o conhecimento oriundo das experiências e lutas da 
população pela saúde (VASCONCELOS, 2001, p.11). 
 
 

Observa-se que este conceito de educação popular em saúde tem tudo a ver 

com o que ora se apresenta, já que os professores, por meio do contato, diálogo e 

conversas com outros profissionais, podem trocar informações sobre a realidade e 

sobre a prática diária, podem implementar ações para os alunos e para os próprios 
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profissionais, no sentido de promover a saúde na escola, seja por meio da prestação 

dos primeiros socorros, e também utilizando-se de outro foco baseado na saúde. 

Busca-se neste trabalho então relacioná-lo com o conceito de saúde escolar de 

Giédise, que destaca de maneira mais abrangente esta questão e o define como: 

 
Um conjunto de atividades desenvolvidas por uma equipe 
multiprofissional, envolvendo inclusive o professor, que visa promover, 
proteger e recuperar a saúde do ser humano em idade escolar que está 
dentro ou fora da escola, da maneira mais precoce possível, por meio de 
ações educativas e assistenciais que levam em conta suas origens e 
realidade de vida, interagindo com os recursos institucionais disponíveis 
na comunidade assim como a família, buscando influir de maneira 
decisiva, no ambiente físico e emocional da escola, no processo de ensino 
da saúde e na assistência integral à saúde pessoal da criança e do 
adolescente; visa também à saúde do pessoal que trabalha na escola 
(trabalhadores escolares) (GIÉDISE, 1992, p. 143). 
 

 
Portanto, nessa direção, a saúde escolar objetiva promover, cuidar e 

recuperar a saúde de todos que trabalham e participam da escola. 

A Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO, 1946), 

define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades”. Afirma ainda, em conformidade com 

a Carta das Nações Unidas, os seguintes princípios:  

 
Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, constitui um dos 
direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de 
religião, de credo político, de condição econômica ou social. A saúde de 
todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende 
da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados (OMS, 1946, p. 
01). 

A saúde é, portanto, um valor coletivo, um bem para comunidade, devendo 

cada um usufruir dela individualmente, sem prejuízo para os outros e sendo solidário 

a todos. Considerando isso, compreende-se por educação para a Saúde como fator de 

promoção e proteção à saúde e estratégia para a conquista dos direitos de cidadania: 

Educar para a saúde na área dos primeiros socorros é fundamental para 
formar uma população mais saudável e capacitada para intervir na 
primeira ajuda e na utilização correta do número de emergência. Estudos 
mostram redução da morbidade e mortalidade, em até 7,5%, em situações 
de emergência pré-hospitalar, se a primeira ajuda for prestada por leigos 
com treino nesta área (VALÉRIO, 2010, p. 304). 
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A saúde nessa abordagem é um conceito positivo, que enfatiza os recursos 

sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas do cidadão, sendo ela um dos 

seus direitos. 

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada 

em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, apresentou carta propondo ‘Saúde para  

todos’ no ano 2000 e anos subsequentes. Para Oliveira (2003), o documento surgido 

desta conferência tornou-se o marco oficial da política de promoção da saúde no 

mundo, reconhecendo como fundamentais para a saúde: a paz, a educação, a 

habitação, o poder aquisitivo (ou renda), um ecossistema estável, com a conservação 

dos recursos naturais (recursos sustentáveis), justiça social e a equidade (BRASIL, 

1986). 

As demais conferências internacionais: Adelaide (Austrália) em 1988, 

Sunsvall em 1991, Santa Fé de Bogotá (Colômbia), em 1992 e Jacarta (Indonésia), 

em 1997, também colaboraram para apontar uma mudança do modelo curativo para 

uma ênfase nas ações de promoção e proteção à saúde, com envolvimento de toda a 

comunidade (BRASIL, 2001). 

Portanto, promover saúde não é responsabilidade só da área de saúde. Na 

perspectiva da educação acreditamos que vai além de uma busca pela qualidade de 

vida do cidadão, de um estilo de vida saudável. Está mais na direção de um bem-

estar global para a sociedade, na possibilidade de salvar vidas pelo conhecimento 

adquirido e por poder proporcionar orientações para promoção e prevenção em saúde 

pela integralidade do cuidado prestado por estar o profissional da educação a maior 

parte do tempo no local de trabalho, o ambiente escolar, como é o caso do professor.   

A educação, e nela os profissionais educadores, atentando para a abordagem 

da promoção da Saúde é definida como um processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria de sua saúde e qualidade de vida, entendendo a saúde como 

um direito humano fundamental e que deve valer de maneira equitativa para todos os 

cidadãos, podendo auxiliar na construção de uma sociedade saudável, na qual todos 

os cidadãos têm igual acesso aos recursos que constituem a qualidade de vida, ou 

seja, educação, habitação e meio ambiente adequado, emprego e renda, informação, 

lazer e cultura, saneamento, alimentação, segurança, participação social e serviços de 

saúde, de acordo com o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS, 1993). 
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“Tratar a promoção de saúde no âmbito escolar significa inserir no processo 

pedagógico a abordagem de temas relevantes à situação de vida no cotidiano dos 

alunos” (OLIVEIRA apud CARVALHO, 2008, p. 16). 

 
A perspectiva da promoção de saúde como política de saúde foi 
formalmente estabelecida pelo Ministério da Saúde a partir de 1998, Por 
meio do Projeto Promoção de Saúde, procurando reorientar o enfoque das 
ações e serviços de saúde, para construir uma cultura de saúde baseada 
nos princípios de solidariedade, eqüidade, ética e cidadania. É neste 
projeto que aparece o conceito de Escola Promotora de Saúde, assim 
como o das Cidades Saudáveis e Empresas Saudáveis (BRASIL apud 
CARVALHO, 2008, p. 17).  
 
 

Neste estudo, trazemos a discussão das escolas como promotoras de saúde, 

pois dentro deste campo da inter-relação entre educação e saúde já existia, em muitas 

organizações, uma tentativa de estratégia não muito bem definida na forma de como 

o professor deveria atuar nela. Mas já indicavam maneiras em que a saúde escolar 

deveria ter atuação interdisciplinar e como deveria ser discutida com a sociedade em 

seus problemas e possíveis soluções.   

“Várias atividades podem ser realizadas pela Escola Promotora de Saúde, 

tais como: à prevenção de acidentes e violência, entre outras demandas” (SILVA 

apud CARVALHO, 2008, p. 18). Com isso, “identificar os problemas de saúde 

existentes na comunidade, discutir possíveis soluções é uma tarefa conjunta da escola 

pública, unidades de saúde e movimentos populares” (OLIVEIRA; SILVA apud 

CARVALHO, 2008, p. 18). 

Ressalta-se ainda que a saúde pode ser um dos temas transversais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Entre estes parâmetros encontra-se o 

conhecimento dos principais riscos de acidentes no ambiente doméstico, na escola e 

em outros lugares públicos. Apesar disto, há pouca abordagem na formação 

intencional do pedagogo sobre saúde, especialmente sobre prevenção de acidentes 

(BRASIL, 1997; CARVALHO, 2008). 

Registra-se que os primeiros socorros e a saúde já vêm sendo discutidos 

com mais atenção como temas dentro da escola promotora de saúde e nos PCNs. 

Com isso, abriram-se oportunidades para os professores desenvolverem ações e 

atividades relacionadas com esta temática junto com seus colegas na escola, ou 
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interdisciplinarmente, sobre diversos problemas relacionados com estes que 

acontecem na sociedade e escola em geral, podendo buscar estratégias e formação 

continuada para esta realidade.   

 
No entanto, apesar das iniciativas recentes tais como a Escola Promotora 
de Saúde e a Escola Saudável, que procuram trazer para a vivência da 
comunidade escolar assuntos sobre saúde, sabe-se que o profissional da 
Educação não tem em sua formação muitas oportunidades de desenvolver 
o tema (LEONELLO; L´ABBATE, apud CARVALHO, 2008, p. 19). 
 
 

Vê-se que, em muitos projetos, o professor tem a oportunidade de adquirir 

mais conhecimento, por meio das iniciativas existentes para além de sua formação 

regular, para o enfrentamento das situações problemáticas cotidianas. Infelizmente o 

que as pesquisas já realizadas ouviram dos professores mostram que algumas das 

questões que poderiam ser mudadas na prática, que dependem também do professor, 

mesma integração da educação e saúde, escola e unidade de saúde, não acontecem na 

realidade: 

A Educação em Saúde na escola foi oficialmente implantada nas escolas 
do Brasil em 1971, por meio de mudanças na legislação que tornava 
obrigatória a inclusão de Programas de Saúde nas grades curriculares; no 
entanto, nada foi proposto a respeito da introdução desta temática nos 
cursos de graduação em Educação e Licenciatura, o que significa que as 
mudanças não foram realizadas na prática (BÓGUS; PEREIRA; 
WESTPHAL apud CARVALHO, 2008, p. 16). 
 
 

O professor da educação infantil é um dos principais agentes da possível 

mudança, como foi dito, podendo auxiliar cada vez mais nesta conexão entre 

educação e saúde na escola que:  

 
Tem por função tornar o cidadão capaz de alterar seus hábitos e 
comportamentos e de estar em condições de reivindicar seus direitos, 
portanto, a prática educativa em saúde ajuda a construir um cidadão 
consciente de seu papel enquanto agente social (LOUREIRO apud 
CARVALHO, 2008, p. 20). 
 

Pode o profissional da educação ser ajudado em sua formação, a buscar por 

este conhecimento, a reivindicar por seus direitos à informação sobre saúde e auxiliar 

então na busca das transformações que acontecerão com a somatória destes 

conteúdos incorporados em seu currículo. E isto é especialmente importante para o 

professor da Educação Infantil. 
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1.2 Educação Infantil  

  

"Guie uma criança pelo caminho que deve seguir  
e guie-se por ela de vez em quando.” 

(J. Bilings) 
 

“A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais 

e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e 

aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar o ambiente” 

(BRASIL, 1998, p. 22). É considerada criança aquela com até 12 anos de idade, 

segundo legislações vigentes. Brasil (2000, p. 13) define a educação infantil como “a 

primeira etapa da Educação Básica; por ela se constrói as bases da personalidade 

humana e da vida emocional. Assim, as primeiras experiências da vida são as que 

marcam mais profundamente a pessoa”.  

Segundo o Parecer CNE/CEB n° 20:  

 
A função das instituições de Educação Infantil, a exemplo de todas as 
instituições nacionais e principalmente, como o primeiro espaço de 
educação coletiva fora do contexto familiar, ainda se inscreve no projeto 
de sociedade democrática desenhado na Constituição Federal de 1988 
(art. 3º, inciso I - construir uma sociedade livre, justa e solidária) 
(BRASIL, 2009, p. 01). 

 
 

Essa educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As 

instituições de educação infantil são consideradas cada vez mais necessárias por 

serem complementares à ação da família, “o que já foi afirmado pelo mais 

importante documento internacional de educação deste século, a Declaração Mundial 

de Educação para Todos” (JOMTIEN apud BRASIL, 2011, p. 9). 

Em nosso país, o atendimento massivo de crianças pequenas em creches e 

pré-escolas tem uma história recente. Foi no final do século XIX que surgiram essas 

instituições no Brasil e, seguindo o modelo internacional da época, elas se 

apresentavam com características diferenciadas. 

Por um lado, tínhamos as creches de cunho assistencialista, filantrópico, 

onde o enfoque era a guarda, a higiene e a alimentação e os cuidados das crianças, 

enquanto seus pais trabalhavam, e que funcionavam, em sua maioria, tendo como 

modelo organizacional os asilos, os orfanatos, e como população-alvo, as crianças 
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das camadas populares. Para trabalhar nessas creches não era preciso formação 

especificamente pedagógica. Por outro, tinham-se as propostas dos jardins de 

infância e das pré-escolas em meio turno e dando ênfase à socialização e à 

preparação para o ensino primário, ministrado por professores e oferecido para classe 

média e alta, em geral. 

A LDB de 1998 procurou romper com esta divisão entre instituições de 

cuidado e educativas, criando novos modelos em que os dois aspectos - cuidado e 

educação - estivessem unidos. Essas mudanças trouxeram consigo as 

responsabilidades (cuidar e educar) para a área educacional, buscando atingir o 

objeto principal da Educação Infantil. 

 
Portanto, o grande desafio posto é assegurar no âmbito das instituições de 
educação infantil, creches e pré-escolas, as funções de cuidar/educar. O 
objetivo a ser alcançado é o desenvolvimento integral da criança. Tanto 
nas creches como nas pré-escolas ou instituições equivalentes, a criança 
tem necessidades e direitos de ser cuidada e educada como um todo 
(MACEDO, 2006, p. 07).   
 
    

Como resultado do desenrolar das propostas, o poder legislativo, começando 

pela nova Constituição do Brasil (1988) e, em decorrência, a partir da LDB da 

Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), a educação oficial, 

pública, do Estado, passou a contar com esse novo nível: Educação Infantil – dever 

do Estado e direito subjetivo da criança desde 0 a 6 anos e 11 meses de idade. 

A LDB, em seu artigo 29, destaca que “a educação infantil, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em todos os 

seus aspectos complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, 

p. 10). 

De acordo com ambas as leis, a Constituição Federal e a LDB, a educação 

infantil é: “direito da criança (e da família), dever do Estado/Poder Público (e da 

família), não obrigatória (obrigatório é apenas o ensino fundamental, a partir dos 7 

anos), gratuita nos estabelecimentos oficiais” (ABREU, 2004, p. 05).  

Historicamente a educação infantil de menores de 7 anos no Brasil:   

 
Tem uma história de 150 anos. Seu crescimento, no entanto, deu-se 
principalmente a partir dos anos 70 deste século e foi mais acelerado até 
1993. Em 1998, estava presente em 5.320 Municípios, que correspondem 
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a 96,6% do total. A mobilização de organizações da sociedade civil, 
decisões políticas e programas governamentais têm sido meios eficazes de 
expansão das matrículas e de aumento da consciência social sobre o 
direito, a importância e a necessidade da educação infantil (BRASIL, 
2000, p. 06).  
 
 

Mas uma das particularidades da sociedade brasileira é a diversidade étnica 

e cultural. Essa diversidade apresenta-se com características próprias, segundo cada 

região e localidade e faz-se presente nas crianças que frequentam as instituições de 

educação infantil e também em seus professores. Brasil (2000, p. 10) diagnostica os 

ambientes de educação infantil disponíveis no Brasil, colocando que “não conta com 

profissionais qualificados, não desenvolve programa educacional, não dispõe de 

mobiliário, brinquedos e outros materiais pedagógicos adequados”. Mas por outro 

lado deve-se registrar que “existem creches de boa qualidade, com profissionais com 

formação e experiência no cuidado e educação de crianças, que desenvolvem 

proposta pedagógica de alta qualidade educacional” (BRASIL, 2000, p. 10). 

De acordo com a referência acima, identifica-se de forma negativa a questão 

do educador infantil, mas na nossa realidade têm-se observado modificações 

positivas nos últimos anos: foram instituídos ambientes específicos, como por 

exemplo, os Centros de Educação Infantis Municipais (CEIMs), instalados em várias 

cidades e estados no Brasil, com as metas descritas neste Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

A Secretaria da Educação do Município de Lages-SC2 (SEML) tem 

investido na educação infantil para atender crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. 

“Atualmente possui 79 Centros de Educação Infantis Municipais espalhados por 

todos os bairros da cidade e mais 04 turmas em espaços cedidos por unidades 

escolares estaduais” (SEML, 2010, p.01). Um destes 79 CEIMs está localizado no 

espaço físico da UNIPLAC. 

                                                
2 Historicamente a cidade de Lages no ano de 1820, passou a integrar a Capitania de Santa Catarina, 
desmembrando-se de São Paulo. O município foi instalado como vila de Nossa Senhora dos Prazeres do Sertão 
das Lagens, em 22 de maio de 1771. O Decreto provincial nº 500, de 25 de maio de 1860, elevou a vila à 
categoria de cidade, chamada de “Campos de Lagens”. Era assim chamada pela abundância de “Pedra Lage” 
(arenito) que caracteriza certos pontos da região. A comarca de Lages, criada pela Lei provincial n.º 444, de 24 de 
março de 1858, extinta em 1865 e restaurada em 15 de março de 1866, foi elevada à 2.ª entrância em 1891 (Lei 
estadual n.º 11 de 28 outubro) e à 3.ª, em 1922 (Lei estadual n.º 1384, de 23 de setembro) (GRAF, 2009, p. 29-
30). 
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Os CEIMs existentes na cidade de Lages seguem assim como todas as 

instituições de Educação Infantil deveriam seguir a Resolução nº 1, de 10 de março 

de 2011, que fixa as normas de funcionamento das unidades de Educação Infantil 

ligadas à Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, que 

registra no seu artigo 4º, sobre os períodos de funcionamento dessas unidades de 

Educação Infantil, que “ocorrerá no período diurno, devendo a permanência da 

criança em jornada parcial ter duração mínima de 4 (quatro) horas e a jornada em 

tempo integral ter duração mínima de 7 (sete) horas”.  

Quanto ao espaço físico previsto para abrigar a Unidade de Educação 

Infantil, segundo o artigo 5º desta mesma resolução, “deverá adequar-se à finalidade 

de educar/cuidar de crianças pequenas e apresentar condições adequadas de acesso, 

acessibilidade, segurança, salubridade, saneamento e higiene”.  

 
Art. 6º Os espaços internos deverão atender às diferentes funções da 
unidade educacional e conter uma estrutura básica que contemple a faixa 
etária atendida e as crianças com deficiências, compostos por: I – espaço 
para recepção; II – salas para os serviços administrativos e pedagógicos e 
salas para professores; III – salas ventiladas e iluminadas para as 
atividades das crianças, com mobiliários e equipamentos adequados, além 
de visão para o espaço externo; IV – refeitório, instalações e 
equipamentos para o preparo de alimentos que atendam às exigências de 
nutrição, saúde, higiene e segurança; V – instalações sanitárias completas, 
suficientes e adequadas, quer para as crianças, quer para os adultos; VI – 
berçário, se for o caso, provido de berços individuais e com área livre 
para movimentação das crianças, além de local para a amamentação, 
higienização e banho de sol das crianças; VII – área coberta para as 
atividades externas com as crianças, compatível com a capacidade de 
atendimento por turno da unidade educacional (BRASIL, 2011, p. 2). 
 

 
Mas há que se registrar que, nem só a estrutura física e o ambiente em que 

se trabalha com a Educação Infantil são importantes. As relações e os vínculos com 

as crianças, colegas de trabalho fazem a diferença no cuidado aos seres humanos 

com quem convivemos e isso se entende como um princípio valioso de 

profissionalismo. 

Quanto ao profissional da educação infantil, afirma-se, conforme Redin 

(2005), que qualquer relação estabelecida por ele com a criança, em qualquer idade, 

mediada por essas pessoas, na instituição educacional, com seu cotidiano e seus 

rituais, é educativa e também voltada a prestação do  atendimento e cuidados às 

necessidades imediatas de higiene, alimentação, saúde, proteção e aconchego. Por 
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isso, a formação destes profissionais deve ser foco de uma atenção especial, 

considerando a relevância de sua atuação no processo de desenvolvimento infantil, 

nos cuidados com a saúde e a aprendizagem. 

 
A qualificação específica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui o 
conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da criança, da 
produção de aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática, de 
sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de novos conhecimentos e 
habilidades na educação das crianças. Além da formação acadêmica 
prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho 
pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente (BRASIL, 
2000, p. 14). 
 

 
De uma maneira geral não se tem visto muito isso quanto à qualificação 

profissional em várias áreas no caso destes profissionais, em especial no conteúdo 

que estimule a sua competência na prestação dos primeiros socorros. Os professores 

da educação infantil são os mais vulneráveis por estarem mais tempo com as crianças 

e por serem aqueles que realizam um cuidado integral com a criança. Fica até difícil 

distinguir muitas vezes o que é específico da escola do que é assistência (higiene, 

doença, saúde, etc.), no caso da Educação Infantil. 

Mas a Resolução nº 1, de 10 de março de 2011, quanto à formação dos 

profissionais da educação infantil propõe:  

 
Art. 7º A gestão da unidade educacional e a coordenação pedagógica (se 
houver) deverão ser exercidas por profissionais formados em curso de 
graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação em Educação, e 
os professores que atuam diretamente com as crianças deverão ser 
formados em curso de Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitida 
ainda, como mínima, a formação em nível médio na modalidade Normal 
(BRASIL, 2011, p. 01).  
 
 

Portanto, o profissional da Educação Infantil necessita de um preparo 

especial para dominar os conhecimentos básicos necessários no trabalho com a 

criança pequena (REDIN, 2005). É na formação regular, sistematizada deste 

profissional que pode estar incluso este novo foco nos primeiros socorros, já que a 

maioria destes profissionais passou pela graduação. Pelo menos no caso dos gestores 

das instituições responsáveis por vários outros professores, seria muito importante, 

como aconteceu com esta pesquisa, que esses gestores disponibilizassem espaço para 

discussão sobre a prestação dos primeiros socorros na escola, sendo ele um 
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multiplicador do conhecimento e assim agir em sua escola. 

O professor sozinho não consegue resolver todas as questões emergenciais 

em sua escola, e dependerá em grande parte de capacitações de formação continuada, 

para seguir aprendendo novos saberes e fazeres. 

Isto nos fez retornar a questão que o real é dinâmico, e para Petraglia (2011, 

p. 08), “o pensamento complexo é desprovido de fundamentos de certezas absolutas 

e permeia os diversos aspectos do real”. Frente a este desafio, os gestores nas escolas 

deveriam ajudar na capacitação dos sujeitos para conviver com as incertezas e a 

ambivalência, com o limite e a possibilidade. Ambivalência com limites e 

possibilidades que também permeiam o binômio educação e saúde. 

Esse dinamismo do processo na Educação Bancária é negado e segundo 

crítica feita por Freire (1983), pois se alicerça nos princípios de domesticação e 

alienação por meio da transferência de conhecimentos, quando o educador impõe ao 

aluno conhecimentos duradouros e inquestionáveis, por isso, alienantes. Nessa 

concepção, o conhecimento deve ser absorvido passivamente: 

 
Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 1983, p. 67). 
 
 

Em oposição à Educação Bancária, Freire sugere a Educação Libertadora, 

mas para isso precisamos possibilitar a reflexão-ação-reflexão. Assim, poderemos 

buscar mudanças e buscar atender as demandas de nosso tempo em contextos 

específicos como o da educação infantil. 

 
Repensar o processo educativo em suas relações com o mundo do 
trabalho leva-nos, portanto, a compreender a educação também como um 
processo histórico, de formação e de aprendizagem socialmente elaborado 
e destinado a contribuir na promoção da pessoa humana enquanto sujeito 
da transformação social, que transforma e é transformado (SANTA 
CATARINA apud SANTA CATARINA, 2005, p. 162). 
 
 

O professor poderá ajudar, nessa abordagem, a transformar a educação 

infantil quando trabalhar na direção de um educar a criança para o imprevisível, 

sabendo inclusive lidar com os acidentes e criar estratégias para eles, já que trabalha 
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diretamente com essa criança e indiretamente com seus pais. Configura-se assim, 

como um importante agente formador, que poderá ajudar nessa inovação, inclusive 

ao se habilitar na competência da prestação dos primeiros socorros junto às crianças. 

 

1.3 Contextualizando sobre os Primeiros Socorros  

 

Pai contando uma história para filha... 
- “Aí, a Bela Adormecida espetou o dedo, e dormiu...  

-  o Príncipe chegou, deu-lhe um beijo e foram felizes para sempre!  
Então, Clara reagiu imediatamente: 

- Não pai! Aí, ele foi passar um gelinho!” 
(Clara, 2 anos) 

 

A Organização Mundial de Saúde, segundo Gikas, Schvartsman e Fontana 

apud Carvalho (2008, p. 22), considera alguns fatos como universais em relação ao 

acidente infantil, pois “ele acomete mais as crianças pobres, que são excluídas na 

sociedade, predominam no sexo masculino numa proporção de 2:1, talvez por sua 

maior atividade motora e existe uma correlação direta entre a idade da criança e o 

ambiente em que o acidente acontece”.  

Como fatores de risco para a ocorrência de acidentes, destacam-se ainda, a 

pobreza, a má distribuição de renda, a superpopulação no domicílio, pais jovens, 

analfabetos e desempregados, além de produtos inseguros, transporte insuficiente, 

organização comunitária, entre outros (BLANK apud CARVALHO, 2008): 

 
É pertinente relembrar que, apesar da importância deste tema, a 
quantidade de estudos ainda é exígua. O declínio das taxas de mortalidade 
tem ocorrido quando há a combinação de medidas de prevenção ativa e 
passiva, esforços educacionais e facilidade de acesso a materiais de 
segurança. A prevenção de 30% das mortes por lesão física levaria a uma 
redução de 1,5% na mortalidade de menores de cinco anos (BLANK; 
PRESSLEY; VICTORA apud CARVALHO, 2008, p. 26). 
 

 
No entendimento do pensamento complexo, como os acidentes são incertos 

e imprevisíveis em nossa vida, como poderíamos ajudar alguém que necessita de 

socorro imediato? Só os profissionais da saúde são responsáveis por prestar este 

atendimento? Como os professores poderiam agir e atuar nestas emergências? Eles 

têm esta competência? Algumas destas indagações serão respondidas neste breve 
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histórico sobre o atendimento de primeiros socorros, que segundo Alves (1984, p. 

27), é definido por “aquele tratamento dado por pessoa leiga, de imediato ao 

acidentado ou portador de mal súbito, antes da chegada do médico”.  

Este estudo considera que: 

 
Os socorros de urgência e primeiros socorros são medidas iniciais e 
imediatas aplicadas a uma vítima fora do ambiente hospitalar e o 
atendimento prestado a vítimas de qualquer acidente como mal súbito, 
antes da chegada de um profissional qualificado da área da saúde ou 
equipe especializada (OLIVEIRA, 1999, p. 11). 
 
 

Os primeiros socorros vêm ganhando mais visibilidade, pois as pessoas 

estão entendendo cada vez mais a importância de um primeiro atendimento 

adequado. Podemos definir também primeiros socorros segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2003, p. 09) como sendo: 

 
Os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma 
pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em 
perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o 
agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a 
chegada de assistência qualificada. 
 
 

Os serviços de atendimento pré-hospitalar aos poucos podem mudar os 

índices de mortalidade infantil por causas externas, aumentando a sobrevida e 

diminuindo as sequelas por falta de atendimento imediato.  

É muito importante estar habilitado para diferenciar e avaliar as situações de 

emergência e urgência para poder identificar uma possível seqüela ou alterações que 

levem a morte ou para saber qual o recurso de emergência que seria o ideal chamar 

para cada situação; segundo Oliveira (1999), emergência é uma situação que 

apresenta alteração do estado de saúde, com risco iminente de vida e as situações de 

urgência as que apresentam alteração do estado de saúde, que por sua gravidade, 

desconforto ou dor, requerem atendimento médico com uma menor brevidade 

possível.  

Os primeiros dados sobre atendimento médico pré-hospitalar têm origem 

muito remota, e é difícil saber precisamente quando começou. Andrade et al. (2001, 

p. 03), transcrevem um trecho do Antigo Testamento da Bíblia dedicado ao profeta 
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Elizeu que em seu livro que dizia: 

  
Elizeu chegou à casa e lá estava a criança morta deitada em seu leito. Ele 
entrou, fechou a porta e rezou a Jeová. Depois, subiu ao leito, estendeu-se 
sobre a criança, pôs a boca contra a boca, mãos contra suas mãos, Se 
movimentou sobre ela e a carne da criança se reaqueceu [...] então a 
criança espirrou e abriu os olhos. 
 
 

Este trecho mereceu um comentário esclarecedor de Oliveira apud Andrade 

et al. (2001, p. 03), “Deus insuflou o espírito da vida nas narinas de Adão, e é pelas 

narinas que o homem respira. O espírito manifesta o retorno à vida”. Isto é 

interpretado como sendo o primeiro exemplo de respiração boca a boca para 

reanimação. Também o atendimento às emergências/urgências no local da ocorrência 

caminha desde o período das grandes guerras, pois: 

 
Se acredita em meados do século XVIII, período napoleônico. Neste 
período, cansados de levar companheiros feridos de guerra nas costas, o 
homem antigo utilizava uma simples carroça puxada por cavalos, 
levando-os a um centro assistencial. Por volta de 1760, durante as guerras 
napoleônicas, os franceses julgaram menos perigoso trasladar seus 
soldados para a retaguarda do que por em risco os escassos médicos no 
front. Nesta época, certas carroças receberam o nome de ambulâncias (da 
raiz francesa ‘ambulant’ que significa aquele que deambula ou caminha) 
(RAMOS, 2005, p. 356). 
 
 

A iniciativa de atendimento aos soldados no campo de batalha teve 

continuidade no século XIX e possibilitou a formação da Cruz Vermelha 

Internacional, no ano 1863. Esta organização foi mostrando ao longo do tempo a 

necessidade de atendimento rápido aos feridos, e teve sua atuação destacada nas 

Guerras Mundiais do século XX (RAMOS, 2005). 

Até na antiguidade, pela grande demanda de feridos, começou-se a capacitar 

soldados e mulheres leigas para tratar os feridos, pela escassez de profissionais da 

saúde atuantes nas guerras. 

De acordo com Alves (1984), foi em janeiro de 1958 que um suíço chamado 

Jean Henry Dunant, criou uma companhia de moinhos, mas para que ela funcionasse, 

necessitava da autorização do Imperador Napoleão III da França. Assim, seguiu em 

busca do Imperador, mas chegando em Paris, encontrou a cidade invadida pelo 

exército da Áustria, com muitos mortos e feridos. Preocupado com a situação, Henry 
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esqueceu os negócios e reuniu cerca de trezentos soldados e as mulheres da cidade, 

organizando uma equipe de assistência aos feridos. Trabalhou por mais de um mês e 

só parou quando tudo tinha voltado à normalidade. Após esta experiência, Henry 

enviou um folheto solicitando a criação de organizações em todos os países para que 

acudissem feridos. Em 1853 se realizou a Conferência de Genebra na qual foi criada 

“Sociedade Internacional Humanitária em Defesa do ferido de Guerra”- A Cruz 

Vermelha, organização internacional: 

 
Tempos depois, no mesmo século, os combatentes receberam treinamento 
de primeiros socorros a fim de prestar atendimento a seus colegas logo 
após a ocorrência de uma lesão no campo de batalha. As vítimas também 
recebiam os cuidados durante o transporte até o hospital de guerra. No 
Brasil, a idéia de atender as vítimas no local da emergência é tão antiga 
quanto em outros países. Data de 1893 a aprovação da lei, pelo Senado da 
República, que pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via 
pública, no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Consta ainda que, em 
1899, o Corpo de Bombeiros da mesma localidade punha em ação a 
primeira ambulância (de tração animal) para realizar o referido 
atendimento, fato que caracteriza sua tradição histórica na prestação deste 
serviço (RAMOS, 2005, p. 356). 
 
 

Depois disso, começaram a se organizar melhor os bombeiros militares e a 

criação de vários serviços de atendimentos pré-hospitalares como: o Serviço de 

Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU), depois o Sistema Integrado 

de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE) e, por fim, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em todos os Estados do Brasil inclusive, 

em todas as cidades de Santa Catarina. Para Ramos (2005), o Atendimento Pré-

Hospitalar no Brasil já foi bastante discutido encontrando-se hoje ancorado num 

novo paradigma proposto pelo Ministério da Saúde. 

Retornando sobre primeiros socorros, hoje como forma de atendimento pelo 

professor da Educação Infantil, pode-se considerar tal procedimento uma 

competência deste profissional, desde que com treinamento específico em sua 

formação regular, ou em sua instituição.  

Como refere Delors (1997) no relatório da UNESCO, sobre a educação, 

deve estar organizada em quatro pilares fundamentais: aprender a conhecer, isto é 

adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o 

meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os 
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outros em todas as atividades humanas; e, finalmente aprender a ser, via essencial 

que integra as três precedentes. 

Portanto, esses quatro pilares poderão servir de base para a inclusão dessa 

competência da prestação dos primeiros socorros na formação dos professores: 

mesmo porque o direito a saúde faz parte dos direitos humanos.   

 

1.4 Direitos Humanos e Legislação 

 

“Pessoas são pessoas através de outras pessoas” 
(Nelson Mandela) 

 

A luta social pelos direitos tem produzido avanços nas diferentes legislações 

como: 

A Declaração dos Direitos da Criança, mais conhecida como Declaração 
de Genebra (1923), a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(1959), a Constituição Federal de 1988, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (1989), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394 (1996), 
podemos afirmar que os paradoxos vividos pelas crianças vêm 
aumentando (SANTA CATARINA, 2005, p. 44). 
 
 

Foi no período entre 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2004 que as 

Nações Unidas anunciaram a Década das Nações Unidas para a Educação em 

Direitos Humanos. Assim, a educação em direitos humanos passa a ser 

compreendida como disseminação e esforços de informação que visam à construção 

de uma cultura universal de direitos humanos por meio da partilha de conhecimento: 

  
[...] competência e habilidades e da moldagem de atitudes, que são 
direcionados ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais; ao desenvolvimento completo da personalidade 
humana e de seu senso de dignidade; à promoção da compreensão, 
tolerância, igualdade entre os sexos e amizade entre todas as nações, 
pessoas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e lingüísticos; à 
capacitação de todas as pessoas a participar efetivamente de uma 
sociedade livre; à ampliação de atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz3. 
 
 

A idéia central dessa proposta é a de que no desenvolvimento das atividades 

                                                
3 ONU. Documento A/51/506/Add. 1, appendix, para. 
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de educação fortaleçam-se os grupos vulneráveis contra a violação dos direitos 

humanos. 

Nesse sentido, vários programas e atividades de educação em direitos 

humanos devem ser desenvolvidos também no ensino formal, de modo a informar 

aos que lá ensinam e aprendem sobre direitos e responsabilidades de todos para com 

os grupos vulneráveis – mulheres, crianças, portadores de necessidades especiais, 

idosos, minorias, etc. 

Os profissionais da educação são desafiados a também desenvolverem um 

papel relevante no desenvolvimento de programas e atividades com objetivos de uma 

educação em direitos humanos. O pacto internacional de direitos econômicos, sociais 

e culturais (1966)4, em seu artigo 13, reconhece a todos o direito à educação, a qual 

se dirige ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao seu senso de 

dignidade, e fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. A convenção sobre os direitos da criança (1989)5 influenciou 

decisivamente a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no Brasil. 

Vem daí o conceito de proteção integral, e respeito aos melhores interesses da 

criança.  

Esse estatuto reconhece às crianças todos os direitos humanos acrescentando 

ainda os decorrentes de suas especificidades, em razão de sua maior vulnerabilidade, 

e do fato de ainda estarem em processo de formação e desenvolvimento. 

A educação para os direitos humanos visa à emancipação e, acima de tudo, a 

construção de um compromisso do professor com a criança. Em um tempo que 

assegura a discussão sobre competência profissional, é preciso juntar a discussão 

sobre direitos humanos e, quem sabe, seja hora de ampliarmos a discussão sobre a 

prestação dos primeiros socorros na escola como uma competência de efetivação dos 

direitos referentes à vida e à saúde da criança.  

O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, 

artigo 4º. diz que: 
                                                
4 Adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 2.200-A (XXI) da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966. Tradução não-oficial.  Aprovado pelo Decreto 
Legislativo 226 de 12.12.91. Promulgação: Dec. 592 /1992. 
5 Adotada pela Resolução n. L.44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em  20 de 
novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Promulgada pelo Decreto 
99.710, de 21 de novembro de 1990. 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de 
prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias (BRASIL, 1990, p. 01). 
 
 

Assim, a aproximação das unidades de saúde às escolas contribui para uma 

melhor assistência às crianças, mas é ainda necessário saber como o professor 

percebe os acidentes infantis, o ambiente escolar, pois o próprio ambiente pode trazer 

riscos. Formar o professor para lidar com os imprevistos de qualquer acidente pode 

diminuir a demanda do SAMU/Bombeiros para as emergências, urgências e a 

mortalidade infantil. 

Por sua vez, o Código Penal Brasileiro, artigo 135, esclarece que deixar de 

prestar assistência à criança ou não pedir socorro da autoridade pública, é passível de 

pena – detenção de um (1) a seis (6) meses ou multa. “A pena é aumentada de 

metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplica se resulta a 

morte” (BRASIL, 1940, p. 82). 

Dados de uma pesquisa realizada por Collucci (2006) em 23 escolas 

públicas e privadas de São Paulo mostram que 78% de crianças vítimas de acidentes 

se machucaram com adultos por perto. Esse estudo mostra, portanto, a importância 

de estar preparado para atuar em uma emergência. 

 
O ideal seria que, no que diz respeito ao primeiro atendimento da criança, 
houvesse uma análise rápida e intervenção no ambiente. Para isso, pais, 
funcionários de creches, professores de escolas deveriam ter treinamento 
em reanimação cardiopulmonar básica e primeiros socorros, além de 
conhecerem a rotina de encaminhamento aos serviços médicos de atenção 
básica, pelo sistema de referência e contra-referência, e aos de emergência 
(ABRAMOVICI; GUIMARÃES apud CARVALHO, 2008, p. 23). 
 
 

Uma boa orientação é fundamental, pois a manipulação incorreta da vítima 

em casos de acidentes, ou a chamada desnecessária de socorro especializado em 

emergência também poderão ser evitadas se a população tiver um conhecimento 

adequado a respeito de primeiros socorros (FIORUC et al., 2008). Nesse sentido, é 

importante que o profissional da educação infantil tenha conhecimentos adequados 

sobre o manejo das principais injúrias, sejam elas graves ou não, que podem 



 
 

40

acometer crianças em uma instituição infantil.  

As inovações nesse sentido já foram classificadas em pedagógicas ou 

institucionais, impostas ou voluntárias, mas a diferença está no sentido que a 

desencadeia. Se discutida e bem encaminhada pelos professores da escola infantil 

pode permitir a construção de um pensamento autônomo nesta temática que brota de 

forma orgânica dentro da própria escola, justo a todos os profissionais que lá atuam.      

Conforme Freire (1983), os seres humanos têm essa possibilidade de serem 

co-criadores de suas ações revertendo à idéia de serem simples executores das 

propostas das instituições ou programações sociais. Esta seria uma forma de não 

ficarem subordinados às metodologias bancárias, mas que, numa outra lógica, se 

associem ao conjunto da vida social, como sujeitos determinantes também. 

O professor da educação infantil é um importante agente de mudança. Cabe 

discutir a prestação dos primeiros socorros como uma competência de efetivação dos 

direitos referentes à vida e à saúde com maior propriedade legal. 

 

1.5 Construção de Competências e o Pensamento Sistêmico 

 

"O ensino deve favorecer a arte de agir"  
(Edgar Morin) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), referencial de qualidade para 

a educação, vem orientando e garantindo a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros numa proposta pedagógica de discutir as 

competências de alunos e professores. “Os PCNs configuram uma proposta flexível, 

a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos empreendidos 

pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores” (PCN, 2000, p. 

13). 

Para os PCNs, tendo em vista a diversidade existente no País, é importante e 

desejável que a discussão aconteça.  

 
A definição dos conteúdos a serem tratados deve considerar o 
desenvolvimento de capacidades adequadas às características sociais, 
culturais e econômicas particulares de cada localidade. Assim, a definição 
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de conteúdos nos Parâmetros Curriculares Nacionais é uma referência 
suficientemente aberta para técnicos e professores analisarem, refletirem e 
tomarem decisões, resultando em ampliações ou reduções de certos 
aspectos, em função das necessidades de aprendizagem de seus alunos 
(PCN, 2000, p. 79). 
 
 

Ao conceituar competência como “uma capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 

eles”, Perrenoud (2000, p. 14) explicita de forma precisa a integração entre 

competência e conhecimento. As competências, diz o autor, mobilizam 

conhecimentos, põem os conhecimentos em relação, e em ação, pode-se 

complementar. 

O referencial utilizado por este autor insiste em 10 grandes famílias de 

competências. Embora não haja consenso sobre elas, o autor assim as operacionaliza: 

 
1.Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 2.Administrar a 
progressão das aprendizagens. 3.Conceber e fazer evoluir os dispositivos 
de diferenciação. 4.Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 
trabalho. 5.Trabalhar em  equipe. 6.Participar da administração da escola. 
7.Informar e envolver os pais. 8.Utilizar novas tecnologias. 9.Enfrentar os 
deveres e os dilemas éticos da profissão. 10.Administrar sua própria 
formação contínua. (PERRENOUD, 2000, p. 14). 
 
 

Segundo Perrenoud (2000), os professores não seriam os únicos atores da 

educação chamados a construir novas competências. Esta seria, por assim dizer, uma 

demanda do nosso tempo considerando um mundo em vertiginosa mudança. 

Já a Construção de Competência para os PCNs (1999, p.24) significa:  

 
[...] capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento 
sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos 
fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar 
múltiplas alternativas para a solução de um problema. 
 
 

Vemos que a construção de competência não se dá de forma dissociada da 

formação de esquemas de mobilização dos conhecimentos para uma ação eficaz 

(PERRENOUD, 1999). É um processo que depende do equilíbrio e da dosagem entre 

o trabalho isolado e a integração de vários elementos em situação de 

operacionalização.  

Para este autor, aceitar uma abordagem por competência é aceitar uma 
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postura de mudança, de ruptura com rotinas pedagógicas e didáticas, com 

compartimentações disciplinares e segmentação curricular. 

Para Perrenoud (1999) ainda desse modo, a inovação inclui aceitar todo 

programa orientado pelo desenvolvimento de competências, as quais podem ter um 

poder de gerenciamento e articulação entre os conhecimentos disciplinares. O 

problema é que os profissionais na escola parecem temer a abordagem por 

competência, tendo em vista os questionamentos que são feitos a respeito da 

transposição, do planejamento, dos contratos didáticos conforme costumam 

funcionar. Assim, sendo, é mais fácil avaliar os conhecimentos de um aluno em 

separado do que suas competências, pois, para apreendê-las, deve-se observá-los em 

tarefas complexas que exigem articulação de idéias. Neste sentido, “conformistas” 

estão prontos para atacar, em nome da cultura e da manutenção de modelos 

pedagógicos, qualquer tentativa inovadora que comporte a implementação de 

dispositivos construtores de competências. 

Convém destacar que toda competência está fundamentalmente ligada a uma 

prática social de certa complexidade. Não se trata de um gesto, mas de um conjunto 

de gestos e posturas que remetem, necessariamente, a uma prática profissional.  

 
Alguns temem que desenvolver competências na escola levaria a 
renunciar às disciplinas de ensino e apostar tudo em competência 
transversais e em uma formação pluri, inter ou transdisciplinar . Esse 
temor é infundado: a questão é saber qual concepção das disciplinas 
escolares adotar. Em toda hipótese, as competências mobilizam 
conhecimentos dos quais grande parte é e continuará sendo de ordem 
disciplinar, até que a organização dos conhecimentos eruditos distinga as 
disciplinas de modo que cada uma assuma um nível ou um componente 
da realidade (PERRENOUD, 1999, p. 40). 
 
 

Para Perrenoud, há um mal entendido na compreensão de conceitos para o 

desenvolvimento de competências, pois nessa nova proposta não se pode seguir 

apenas transmitindo conhecimentos, já que a maioria das ações humanas exige algum 

tipo de conhecimento e articulação. Para tanto, desenvolver competências inclui 

trabalhar por problemas e projetos, propondo tarefas complexas, desafiadoras, 

capazes de motivar os alunos a mobilizam seus conhecimentos. Isso pressupõe uma 

pedagogia ativa e cooperativa, aberta a todos os espaços. 

Ensinar hoje para muitos é conceber, organizar, encaixar situações de 



 
 

43

aprendizagem, de acordo com os princípios pedagógicos construtivistas. Os 

professores adeptos desta visão interacionista são capazes de trabalhar no 

desenvolvimento de competências, pois os seres humanos não vivem todos as 

mesmas situações, e desenvolvem competências de acordo com o seu mundo 

(PERRENOUD, 2000): 

 
Não vamos negligenciar três suportes da abordagem por competências, 
caso ela atenda suas ambições: ela pode aumentar o sentido de trabalho 
escolar e modificar a relação com o saber dos alunos em dificuldade; 
favorecer as aproximações construtivistas, a avaliação formativa, a 
pedagogia diferenciada, que pode facilitar a assimilação ativa dos saberes; 
pode colocar os professores em movimento, incitá-los a falar de 
pedagogia e a cooperar no quadro de equipes ou de projetos do 
estabelecimento escolar. Por isso, é sensato integrar desde já as 
abordagens por competências à formação – inicial e contínua – e à 
identidade profissional dos professores. Não nos esqueçamos que, no final 
das contas, o objetivo principal é democratizar o acesso ao saber e às 
competências (PERRENOUD, 2000). 
 
 

Assim, Perrenoud faz uma indagação aos professores: “Como levar os 

professores habituados a cumprir rotinas a repensar sua profissão? Eles não 

desenvolverão competências se não se perceberem como organizadores de situações 

didáticas e de atividades que têm sentido para os alunos, envolvendo-os, e, ao mesmo 

tempo, gerando aprendizagens fundamentais”. 

Os desafios que se apresentam ao professor são muito diversos daqueles que 

marcavam o contexto escolar há um tempo atrás. Assim, o professor teria que estar 

apto para explorar e buscar meios para uma constante atualização, que propiciem o 

enriquecimento e a renovação dos conhecimentos já adquiridos, mobilizando 

diversos saberes e práticas, de forma reflexiva. 

Para Perrenoud (2001), o desafio está em ensinar, ao mesmo tempo, 

atitudes, hábitos, metodologias e posturas reflexivas. Além disso, destaca a 

importância de se criar ambientes de troca de contribuições e de reflexão sobre a 

forma como: se pensa, se decide, se comunica e age no contexto escolar. O professor 

precisa também trabalhar sobre si mesmo, sobre seus medos e suas emoções, assim 

também poderá aprender e desenvolver sua identidade. 

Há muito que na maioria das escolas impera a lógica cartesiana que gerou a 

idéia de que as disciplinas são isoladas. Constituiu-se “o mundo das disciplinas” e 
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aos poucos fomos sendo condicionados a compreender as disciplinas como 

compartimentos estanques e isolados. Assim, n escola, ao invés de prepararmos os 

alunos para perceberem a idéia de relação e a complexidade do mundo, seguimos 

impondo uma visão reducionista, tratando os assuntos de maneira isolada. 

Vasconcelos (2003) destaca o pensamento sistêmico como o novo 

paradigma da ciência por três aspectos que não podem ser ignorados: a 

complexidade, instabilidade e intersubjetividade.  

 
Com relação à instabilidade, observa que o mundo não pode ser definido 
como prega a escola mecanicista, visto que nem tudo pode ser controlado, 
aceitando o imprevisível. Devido à existência da instabilidade, apropria-
se do verbo “estar” ao invés de “ser”, levando em consideração que com 
uma mudança de condições o estado pode ser alterado e termos 
“resultados” diferentes. Com relação à intersubjetividade, apresenta que a 
realidade é uma construção individual, e depende das percepções de cada 
individuo; sendo assim, o que é verdade para um, pode não ser verdade 
para outro (VASCONCELOS, 2003). 
 
 

Desta forma, seria mais fácil os professores lidarem com a instabilidade, 

pois acidentes acontecem e é preciso saber lidar com eles e também ter um olhar 

mais aguçado para as mudanças, não ter um olhar só para o que a formação lhe 

proporcionou, mas buscar uma visão ampliada do contexto visando às mudanças e 

acidentes que podem acontecer, numa perspectiva de educação continuada. 

Segundo Morin (2003, p. 14), “Vivemos numa realidade multidimensional, 

simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos 

estas dimensões separadamente, e não umas em relação com as outras”. O destaque é 

ao pensamento articulado, pois tudo funciona em rede; inclusive o ser humano como 

ser bio-psico-social deve ser olhado desta forma e considerado sempre em relação ao 

seu contexto: 

O método experimental, que permite tirar um "corpo" do seu meio natural 
e colocá-la num meio artificial, é útil, mas tem os seus limites, pois não 
podemos estar separados do nosso meio ambiente; o conhecimento de nós 
próprios não é possível, se nos isolarmos do meio em que vivemos. 
(MORIN, 2003, p. 14). 
 
 

Morin (2003) chama a atenção para o fato de que a ciência ocidental foi 

sempre reducionista, principalmente no século das luzes com Descartes, que buscava 

fragmentar ao máximo para estudar as partes, mas hoje é impossível conhecer sem 
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experimentar, sem um olhar para realidade em que se vive e o auto-experimentar: 

 
O pensamento complexo nos abre o caminho para compreender melhor os 
problemas humanos. Em primeiro lugar, não devemos esquecer que 
somos seres trinitários, ou seja, somos triplos em um só. Somos 
indivíduos, membros de uma espécie biológica chamada Homo Sapiens, e 
somos, ao mesmo tempo, seres sociais. Temos estas três naturezas numa 
só. Penso que é importante sabê-lo porque, de uma maneira geral, o nosso 
modo de pensamento mais habitual nos toma difícil conceber um elo entre 
estas três naturezas e saber se existe unidade na humanidade ou 
diversidade, heterogeneidade e, conseqüentemente, ausência de unidade 
(MORIN, 2010, p. 17). 
 
 

Necessitamos buscar compreender a unidade e na diversidade, visto 

estarmos num processo de mundialização dos problemas para todos os seres 

humanos onde quer que estejam. A realidade humana é por um lado, biológica e, por 

outro, autobiológica, ou mitológica. Assim, o pensamento complexo é, 

essencialmente, aquele que lida com a incerteza e a unir, o contratualizar, o 

globalizar, mas reconhecendo sempre o singular e o individual (MORIN, 2003). É 

preciso considerar que: 

 
Entre as maneiras não complexas de considerar a história humana, a 
primeira foi a de que esta era uma sucessão de batalhas, de golpes de 
Estado, de mudanças de reino, de acontecimentos importantes, de 
acidentes, de guerras. Uma segunda maneira consistiu em julgar que os 
acidentes, as guerras, as mudanças de reino, eram acontecimentos 
superficiais enquanto, na realidade, existiria um movimento ascendente, o 
do progresso; as leis da história estariam escritas no decurso da 
humanidade e, se surgissem acidentes, seriam provisórios. Primeiramente, 
é necessário unir estas duas concepções: a dos acidentes, das perturbações 
e, por outro lado, as determinações, os determinismos (MORIN, 2003, p. 
07). 
 
 

Na vida como na escola o professor pode planejar a mesma aula da mesma 

disciplina para três turmas diferentes e obter resultados muito diferentes. Daí a 

importância de se experimentar métodos e metodologias mostrando-se flexível ao 

contexto. 

Conforme já registrado anteriormente, relatório encaminhado à UNESCO, 

Delors (1997), ressalta que a educação deve estar organizada em quatro pilares 

fundamentais: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. Inspecionando com mais cuidado, os quatro pilares – “aprender a 
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conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” – reduzem-se, na 

verdade, a três. É fato que o quarto – aprender a ser – é apenas o resultado da feliz 

integração e interação dos três primeiros. Entendemos, porém, que, numa perspectiva 

dialética, “aprender a ser” é a condição e a síntese dos demais “aprenderes”. Em 

outras palavras, não há como aprender a conhecer, a fazer e a conviver se não se 

aprende a ser. Dentre os quatro princípios propostos para uma educação para o 

século XXI, para PCNs (2000, p. 11). 

 
Destaca-se o aprender a conhecer, base que qualifica o fazer, o conviver 
e o ser e síntese de uma educação que prepara o indivíduo e a sociedade 
para os desafios futuros, em um mundo em constante e acelerada 
transformação. A educação permanente e para todos pressupõe uma 
formação baseada no desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-
afetivas e psicomotoras, gerais e básicas, a partir das quais se 
desenvolvem competências e habilidades mais específicas e igualmente 
básicas para cada área e especialidade de conhecimento particular (PCN, 
2000, p. 11). 
 
 

Com base nessa visão dos quatro pilares do conhecimento, é possível prever 

grandes mudanças para a educação do século XXI. Mudar nossas crenças e focalizar 

o nosso objeto sempre em contexto é um dos princípios do pensamento sistêmico. 

Para isto, é necessário fazer um exercício de ampliação de foco para que possamos 

avistar sistemas amplos.  

E como destaca Vasconcelos (2003, p. 112-123):   
 

 
Focalizar as relações não faz desaparecer os elementos que se relacionam 
[...] Contextualizar é reintegrar o objeto no contexto (sistema). Ao invés 
de operações de simplificações (análise) que reduzem é preciso operar na 
lógica de conjunção; não mais reduzir o complexo ao simples, mas 
integrar o simples ao complexo.  
 
 

E é neste contexto que, se considerando o futuro, torna-se importante a 

discussão sobre a prestação dos primeiros socorros como aprendizado de 

competência e como forma de problematizar a complexidade da profissão de 

professor.   
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2 TRAÇANDO A METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que foi realizada através de um estudo 

de caso que, segundo Gil (2002), descreve um estudo de caso como sendo um estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento.  

Gil (2002) ainda diz que essa modalidade de pesquisa é amplamente 

utilizada e seus resultados são apresentados em aberto, ou seja, na condição de 

hipóteses, não de conclusões. 

Buscamos com este estudo de caso, o entendimento dos professores sobre os 

primeiros socorros, por meio de seus pensamentos, suas crenças, valores, para 

analisarmos os resultados na forma de hipóteses diversas com a investigação 

aprofundada do objeto de pesquisa. 

A pesquisa teve caráter qualitativo que está em um nível da realidade não 

quantificável e que, segundo Minayo (2004), trabalha com depoimentos que estão 

permeadas de significados, crenças, valores, correspondendo aos processos e 

fenômenos sociais mais profundos, e em função disso é referida como pesquisa 

interpretativa, o que não significa que não tenha rigor científico: 

 
Os métodos qualitativos enfatizam as particularidades de um fenômeno 
em termos de seu significado para o grupo pesquisado. Os dados 
qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o 
objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos 
obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de 
coletá-los e analisá-los (GOLDEMBERG, 1998, p. 49-53). 
 
 

Na pesquisa qualitativa, a forma como se aprende e legitima conhecimentos 

está na relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ocorrendo uma 

interdependência entre o sujeito e o objeto, pois o mesmo está mergulhado na 

maneira que representa o mundo para si mesmo. Sobretudo na pesquisa qualitativa, 

os significados, as normas de conduta, são trabalhadas entre as pessoas que dela 

participam. Fundamentados nestes pressupostos, trilharemos na construção 
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participativa deste conhecimento.  

 

2.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada no município de Lages.  

 
Que está localizado no Planalto Serrano, a 223 km de Florianópolis, com 
uma área de 2.644,31 km2. O clima subtropical, a uma altitude de 850 a 
1500 metros acima do nível do mar, propicia uma temperatura média 
anual de 14,3 ºC, no inverno alcança graduação negativa chegando a - 7,4 
ºC, com ocorrência de geadas e nevascas (GRAF, 2009, p. 30-31).  
 
 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 2010) 

apresenta uma unidade de área territorial equivalente a 2.629,789 Km² e população 

estimada de 156.727 pessoas. A figura a seguir mostra a posição geográfica de Lages 

no mapa de Santa Catarina. 

 
Figura - Ilustração do mapa de Santa Catarina   
Fonte: http://perfildomunicipio.caged.com.br/seleciona_uf_consulta.asp?uf=sc 

 

Nosso estudo foi realizado no espaço físico de um Centro de Educação 

Infantil Municipal (CEIM) na Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, onde a 

população alvo foram os professores da educação infantil desta instituição. 

Os seres humanos, nesse tipo de estudo, são tratados como seres únicos que 

atribuem significados a suas experiências provenientes do contexto da vida 

(MARCUS & LIEHR, 2001). 



 
 

49

2.3 Participantes da Pesquisa  

 

Esta amostragem foi obtida por acessibilidade ou por conveniência. Gil 

(2002, p. 104) salienta que “esse tipo de amostragem é muito aplicada em estudos 

exploratórios ou qualitativos, dos quais não se requer elevado nível de precisão. 

Nesse tipo de amostragem, o pesquisador seleciona os participantes aos quais tem 

acesso”: 

 
A definição da amostra na abordagem qualitativa baseia-se na 
necessidade de aprofundar e de compreender um grupo social, uma 
organização, uma instituição ou uma representação. Seu critério, portanto, 
não é numérico. Podemos considerar que uma amostra ideal é aquela 
capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões (MINAYO, 
2004, p. 102). 
 

 
No caso especial desta pesquisa, fizeram parte da amostra 23 professores de 

um CEIM localizado próximo a minha casa, ao meu trabalho e ao centro da cidade 

para o melhor desenvolvimento do estudo, não sendo possível desenvolvê-lo em 

todos os CEIMs, pois há 79 CEIMs na cidade de Lages, sendo um deles no espaço 

físico da UNIPLAC e mais 04 turmas em espaços cedidos por unidades escolares 

estaduais. 

 

2.4 Coleta de dados e Questões Éticas 

 

A coleta de dados foi realizada por observação direta intensiva que 

conforme Lakatos e Marconi (1999, p. 89), “é realizada por meio de duas técnicas: 

observação e entrevista semi-estruturada”.  

Primeiramente foi aplicada a observação participante que, para Mann apud 

Lakatos e Marconi (1999, p. 93) é a: “Tentativa de colocar o observador e o 

observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de molde 

a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles”.   

Esta etapa foi seguida pela entrevista sendo usada a do tipo semi-estruturada 

que segundo Lakatos e Marconi (1999) segue um roteiro previamente estabelecido. 

Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuado de preferência 
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com pessoas selecionadas de acordo com um plano. Este formulário específico teve 

uma série ordenada de perguntas do tipo abertas, que permitem ao entrevistado 

responder com linguagem própria, emitir opiniões e de perguntas fechadas com 

alternativas fixas.    

A entrevista foi feita na busca da profundidade, que é uma técnica que 

permite um diálogo entre duas pessoas, um na condição de investigador e o outro de 

informante. Segundo Minayo, Deslandes, Cruz Neto e Gomes (2000, p. 59) na 

entrevista em profundidade:  

 
Geralmente acontece a liberação de um pensamento crítico reprimido e 
que muitas vezes nos chega em tom de confidência. Esse relato fornece 
um material extremamente rico para análises do vivido e nele podemos 
encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão individual.  
 
 

Instrumentos de pesquisa e etapas: 

• Observação direta: nas visitas ao CEIM e quanto à aplicação dos 

formulários. 

• Entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas: 

foram direcionados aos professores que se dispuseram a participar da pesquisa. 

• Pesquisa Bibliográfica: A pesquisa foi realizada por meio de dois 

encontros para observação direta. O primeiro encontro ocorreu no dia 23/09/2011 

(Anexo 1), como já dito anteriormente, com 23 professores que atuam na 

educação infantil em um CEIM do município de Lages/SC.  

Esse encontro aconteceu numa “parada pedagógica”, momento dedicado à 

educação continuada de professores sobre temas específicos, ou reflexões sobre o 

cotidiano da equipe que trabalha no CEIM. Esse tipo de encontro acontece de três a 

quatro vezes ao longo do ano em todos os CEIMs do município. Nesse dia, o 

encontro foi concedido pela diretora do CEIM para que pudéssemos expor a proposta 

de pesquisa e encaminhar à coleta de dados propriamente dita.  

Assim, explanamos aos professores alguns conceitos da fundamentação 

teórica e, em seguida, apresentamos o instrumento de coleta (Anexo 2). 

Apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 3), por meio do qual convidamos o profissional a participar do estudo sobre a 

temática da prestação dos primeiros socorros na escola. Cada professor teve 
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liberdade de decisão sobre sua participação, podendo desistir em qualquer etapa do 

processo. Para garantir o sigilo na divulgação posterior das informações, foi sugerido 

aos participantes da pesquisa que utilizassem nomes fictícios de flores. O Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido/TCLE foi assinado por todos os participantes, que 

passaram imediatamente à entrevista semi-estruturada.  

Esse estudo teve base nos preceitos éticos e na Resolução nº196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, que aprova diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Para a realização deste estudo, o projeto foi 

submetido, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC conforme parecer número 012-

2011 (Anexo 4). 

Os entrevistados, ao se debruçarem sobre as questões apresentadas no 

formulário, pediram esclarecimentos sobre algumas dúvidas verbalmente e ainda 

surgiram discussões sobre o assunto dos direitos das crianças, reflexões e 

comentários sobre a realidade deles tendo em vista que os acidentes acontecem no 

CEIM e muitos não sabem o que fazer. 

Para finalizar, agradecemos a boa vontade de todos (Anexo 5) e a 

oportunidade de discussão da temática pela importância de cada um neste estudo que 

inaugura uma nova possibilidade de discussão para os professores da educação. A 

diretora fez neste primeiro encontro também seu agradecimento e nos fez um convite 

formal para que voltássemos na última parada pedagógica do ano para apresentação 

dos resultados da pesquisa num segundo encontro, o que ficou agendado desde 

aquele momento e será descrito nas considerações finais junto à análise dos 

resultados a descrição desse segundo encontro. 

  

2.5 Análise de Dados 

 

A análise dos dados coletados foi realizada por meio da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin, que tem por objetivo “é descobrir as relações existentes entre o 

exterior e o próprio discurso.” (FERREIRA, 2003, p. 09): 

 
 
 



 
 

52

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um 
método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do 
tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe o pronto-
a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por 
vezes, dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 
adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a 
cada momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o caso 
do escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas abertas 
de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. 
(FERREIRA, 2003, p. 02). 
 
 

O autor acima, a partir da abordagem de Bardin, relaciona as possibilidades 

de uso da análise de conteúdo indicando a possibilidade que essa técnica nos dá de 

buscar os significados atribuídos pelos entrevistados.  

A técnica de análise de conteúdo, segundo os pressupostos de Bardin 

(1977), divide-se em 3 etapas: a etapa 1 é a pré-análise – organiza o material e 

escolha dos documentos, exploração do material - Consiste no processo através do 

qual os dados brutos são agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto e tratamento dos 

resultados – já as etapas 2 inferência e 3 interpretação, serão explicadas conforme 

citação abaixo de Bardin apud Ferreira (2003, p. 3-4), a intenção da análise de 

conteúdo é: 

 
A inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 
eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos ou não). [...] Se a descrição (a enumeração das 
características do texto, resumida após tratamento) é a primeira etapa 
necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas 
características) é a última fase, a inferência é o procedimento 
intermediário que vem permitir a passagem explícita e controlada de uma 
à outra. 
 
 

Nesse estudo a análise de conteúdo temático-categorial, as suas etapas e os 

instrumentos que apóiam o seu desenvolvimento são sintetizados a seguir: 

Primeiramente foi feita a leitura flutuante que “implica a leitura exaustiva do 

conjunto de textos a ser analisado, de forma que o pesquisador se deixe impressionar 

pelos conteúdos presentes, como se flutuasse sobre o texto” (OLIVEIRA, 2008, p. 

573). A segunda etapa foi à determinação das unidades de registro que “consiste na 

escolha do tipo de unidade de registro que será adotada, de forma a permitir a 

aplicação de regras de quantificação” (OLIVEIRA, 2008, p. 573-574). Um tipo de 
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unidade pode ser adotado. Neste estudo são utilizadas as unidades de registro são: 

frases. Na terceira etapa foi feita a análise categorial do texto “a partir dos temas 

determinados e da sua quantificação, devem ser definidas as dimensões nas quais os 

temas aparecem, agrupando-os segundo critérios teóricos ou empíricos e as hipóteses 

de análise” (OLIVEIRA, 2008, p. 574-575). Por fim, o tratamento e apresentação dos 

resultados, “poderão ser apresentados em forma de descrições cursivas, 

acompanhadas de exemplificação de unidades de registro significativas para cada 

categoria ou, ainda, em forma de tabelas e gráficos” (OLIVEIRA, 2008, p. 575). 

O estudo em questão seguiu essa proposta de análise de conteúdo categorial 

de Bardin. Destacam-se aqui as 3 categorias surgidas na análise e definidas nesta 

pesquisa para discussão no último e terceiro capítulo: Primeiros Socorros: a 

prevenção pela informação, a questão da competência: a difícil compreensão dos 

professores e a discussão dos primeiros socorros como competência de efetivação 

dos direitos referentes à vida e à saúde. 
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3 DESCOBRINDO POSSIBILIDADES DE DISCUSSÃO E 

MUDANÇA 

 

 Esse capítulo trata da análise dos dados coletados para essa pesquisa e 

destaca os objetivos específicos que guiaram esse trabalho. Iremos analisar e discutir 

os dados coletados a partir dos depoimentos dos professores da educação infantil do 

CEIM da cidade de Lages-SC. 

Para Santos (2006), estudando isoladamente um objeto ou parte dele ou 

estudando uma simples causalidade de um determinado problema dificilmente 

teremos condições de explicar por completo a relação que existe entre o objeto do 

estudo e o ambiente ao seu redor.  

“Para melhor compreender os depoimentos, observamos a necessidade de 

distinguir conhecimento científico e senso comum” (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

Para Lungarzo (1991, p.77) “não existe nenhuma regra de ouro para saber quando o 

conhecimento é ou não científico”.   

Todos nós temos conhecimento de certos assuntos superficialmente, nossos 

conhecimentos são baseados no senso comum na maioria das vezes e esta forma de 

expressão dos fatos que acontecem se tornou muito mais acentuado neste período de 

pós-modernismo.    

 
A ordem científica dominante, tratada na obra como “O paradigma 
dominante”, diz respeito ao modelo de racionalidade herdado a partir do 
século XVI e consolidado no século XIX. Essa nova racionalidade 
científica vislumbra uma única forma de se atingir o conhecimento 
verdadeiro, aquela decorrente da aplicação de seus próprios princípios 
epistemológicos e de suas regras metodológicas. Sendo um modelo 
totalitário, esta nova visão de mundo apresentava distinções fundamentais 
aos modelos de “saberes” aristotélicos e medievais: 1º) opunham-se 
conhecimento científico e conhecimento do senso comum (desconfiava-se 
das evidências da experiência imediata e do senso comum e buscava-se 
respostas na observação científica sistemática, rigorosa e controlável dos 
fenômenos naturais); 2º) opunham-se natureza e pessoa humana (buscava-
se conhecer a natureza para poder controlá-la e dominá-la) (COLLI, 2007, 
p. 01). 
 
 

O conhecimento que vem do senso comum é importante, mas não basta. 

Baseamo-nos então em Santos (2006) para comentar uma questão que vem muito 

forte neste capítulo por estar bem visível nos depoimentos dos professores. É o fato 
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de eles acreditarem saber como agir em situação de acidentes na escola. Mesmo sem 

ter nenhum preparo, ressaltaram uma habilidade advinda do senso comum como 

fundamental, mas sem refletir sobre a necessidade de qualificação a respeito desse 

tipo de atendimento.  

Santos (2006, p. 88) destaca que: “a mais importante de todas as formas é o 

conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar e prático com que no 

quotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa vida”. Acredita-se 

que nestas situações o senso comum ajuda muito, mas se não tivermos o 

conhecimento para o enfrentamento deste evento, se não tivermos um olhar ampliado 

sobre o contexto não conseguiremos articular nossos saberes para com competência 

enfrentarmos outras situações que provavelmente virão. Persistindo o senso comum 

seguiremos agindo sem segurança ou acionando qualquer tipo de recurso de 

emergência. 

Essas reflexões serão ampliadas neste capítulo à medida que apresentamos 

os dados empíricos de pesquisa. Desde já podemos ressaltar que os depoimentos dos 

professores do CEIM pesquisado, mostraram direta e indiretamente a necessidade de 

aprimorar o conhecimento sobre o tema, eles querem estar mais preparados para agir 

nestas situações adversas, imprevisíveis: 

 
O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo 
intelectual e vital. Para articular e organizar os conhecimentos e assim 
reconhecer e conhecer os problemas do mundo é necessária a reforma do 
pensamento (MORIN, 2000, p. 35). 
 
 

A reforma do pensamento começa de forma orgânica e por meio de 

reflexões sucessivas. Nessa direção da reforma do pensamento fica explícita a 

vontade e necessidade dos professores da educação infantil de estarem sendo 

capacitados para agir na incerteza. Na questão da competência, é visível a 

dificuldade de compreensão dos professores, além de usar como base o senso comum 

em todas as respostas, não compreendem o fundamento da articulação de 

conhecimentos para o enfrentamento de uma realidade complexa.  

O que a reforma do pensamento, segundo Morin (2003), propõe é educar os 

homens dentro de uma visão sistêmica, quando os conhecimentos estejam ligados. É 

a união entre o pensamento científico e o pensamento humanista, quando é possível 
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trabalhar com um sistema aberto, vivendo e enfrentando as incertezas dentro de uma 

visão transdisciplinar. É isto que a análise apontou: que os professores podem buscar 

a necessidade de sua atualização, para que, além de aprender, eles possam ser 

multiplicadores da reflexão sobre a importância da construção da competência 

profissional na prestação dos primeiros socorros na educação infantil. 

Esse estudo destaca também a necessária união entre educação e saúde, unir 

os dois conhecimentos para o atendimento à criança assistida, família e sociedade em 

geral. Segundo Santos (2006, p. 92):  

 
Estamos em uma fase de transição duvidamos suficientemente do passado 
para imaginarmos o futuro, mas vivemos demasiadamente o presente para 
podermos realizar nele o futuro. Estamos divididos, fragmentados. 
Sabemo-nos a caminho, mas não exatamente onde estamos na jornada. 
 
 

Sabemos muito da legislação educacional, estudamos muito tal documento 

quando prestamos os concursos públicos da educação, mas quando vamos refletir 

sobre isso não acreditamos que o que está escrito possa ser colocado em prática. São 

inúmeras as responsabilidades do educador infantil. Os depoimentos trouxeram à 

tona a questão da formação, que para a maioria, foi insatisfatória no sentido da saúde 

e que a prestação dos primeiros socorros poderia ser considerada competência de 

efetivação de diretos referentes à vida e à saúde desde que os professores fossem 

orientados e habilitados para tal: 

 
Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra 
como posso navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, 
tanto posso saber o que ainda não sei como posso saber melhor o que já 
sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente 
construo minha autonomia em respeito à dos outros” (FREIRE, 2004, p. 
94). 
 
 

O presente capítulo pretende mostrar por meio da expressão dos 

pensamentos dos professores, não só a análise de um novo debate no campo da 

Educação Infantil, mas também aprendeu a refletir sobre as angústias e necessidades 

de qualificação do professor educador/cuidador. Eis a seguir as categorias que forem 

desveladas pela análise dos dados. 
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3.1 Primeiros Socorros: A Prevenção pela Informação 

 

Questionados sobre o conceito de Primeiros Socorros, vários depoimentos 

nos deram conta da importância da informação e orientação para possibilitar uma 

ação preventiva por parte dos professores da educação infantil. Nesse 

encaminhamento de análise vale retomar a idéia já destacada na metodologia sobre 

os nomes de flores usados para a identificação dos entrevistados na preservação de 

sua identidade.  

As flores sempre estiveram presentes e acompanhando os homens durante 

toda a história. Têm fascinado povos e nações durante séculos, seja pelo encanto e 

beleza delicada ou até mesmo na cura de doenças. As flores estão presentes nos 

versos dos poemas, no simbolismo religioso e nos dias comemorativos das pessoas 

mais amáveis e sensíveis aos valores da vida. Hoje em dia, as flores são cultivadas 

em uma variedade imensa de cores e formas. Através de estudos e cruzamento de 

espécies as flores foram sendo modificadas, adquirindo características singulares 

como o aumento do aroma, variedade de cores e quantidade de pétalas. 

Neste estudo, procuramos respeitar a escolha de cada entrevistado por sua 

flor preferida, pelo fato de que a preferência por esta ou por aquela flor pode estar 

relacionado com a sua própria personalidade. As flores para muitos estudiosos, 

possuem um papel de complemento da nossa própria personalidade, ou como um 

espelho da forma através da qual levamos a vida.  

O nome de flores escolhido para o estudo realizado com o professor da 

Educação Infantil tem a ver também com a ideia de particularidade, com suas 

características e contexto. Assim como as flores precisam de cuidados para 

sobreviver, crescer, florescer, o professor também necessita de qualificação 

permanente para ser capaz de solucionar problemas, crescer, multiplicar o 

conhecimento e evoluir como as flores cuidando de outras flores. 

Serão a partir de agora analisados os dados coletados para essa pesquisa 

buscando responder os objetivos propostos anteriormente para esse estudo. 

Segundo Galliano (1986, p. 26), “ao analisar um fato, o conhecimento 

científico não apenas trata de explicá-lo, mas também busca descobrir suas relações 

com outros fatos e explicá-los.” É nesse sentido que convém distinguir nos 
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depoimentos colhidos para esta pesquisa, essa mistura de juízos oriundos da 

experiência de igual importância para a compreensão do entendimento do professor 

sobre a prestação dos primeiros socorros. 

Os professores da educação infantil, de um modo geral, entendem o conceito 

corretamente conforme as bibliografias citadas nesse estudo e conforme segue nos 

depoimentos abaixo: 

Açucena entende por primeiros socorros que: “são os atendimentos até que 

o Samu chega para fazer o atendimento”. 

Cacto “é o atendimento dado as pessoas que estão precisando de ajuda, os 

primeiros cuidados”. 

Begônia “é a prestação dos Primeiros atendimentos até a chegada de 

alguém especializado”. 

Cravo “todo e qualquer atendimento de imediato antes do profissional 

capacitado”. 

Hortênsia “é o primeiro atendimento a pessoa necessitada”. 

Azaléia “auxílio quando precisamos algum acidente dando suporte até o 

Samu ou Bombeiros chegar”. 

Trepadeira “é o atendimento que é dado a alguém até que um profissional 

da saúde possa fazê-lo ”. 

Orquídea “é  atender no que for preciso, até chegar o Samu.”. 

Amor Perfeito Lilás “seria o atendimento antes de chegar ao hospital, 

ajudar na forma possível”. 

Lírio “é a prestação de um auxílio até chegar o responsável pelo 

procedimento correto”. 

Verificamos na bibliografia que: 

 
Os primeiros socorros para as crianças de 0 a 6 anos de idade se 
relacionam com os acidentes mais comuns nessa fase. O socorro de 
emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de 
decisão que melhor se aplica à criança acidentada. Para que o tratamento 
de emergência seja eficiente, o primeiro passo é o (a) professor (a) manter 
a calma e assumir o controle da situação, tranqüilizando a criança e 
afastando-a da fonte de perigo, caso essa remoção não ofereça maiores 
danos à criança acidentada (LOPES, 2006, p. 24).  
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Assim os professores parecem compreender o destaque da “emergência” 

contido nesse evento com o qual muitas vezes se deparam. 

Outros, de forma mais simplificada, se equivocaram, relatando no senso 

comum que seriam primeiros socorros tão somente à prestação do primeiro 

atendimento à criança, conforme segue os comentários abaixo: 

Crisântemo entende que “é atender no caso do CEIM a criança que por 

quaisquer motivos necessita de primeiros cuidados em relação à saúde ”. 

Rosa “é você poder dar os primeiros atendimentos com segurança”. 

Amor Perfeito Azul  “é  atender um paciente com algo inesperado”. 

Camélia “é atender uma pessoa com algum sintoma inesperado”. 

Margarida Silva “é primeira avaliação de um acidente, estar preparada 

para atender e prestar socorro”. 

Girassol “é prestação de serviço em momento de urgência nos 1° 

momentos”. 

Angélica “é dar um primeiro atendimento em um caso emergencial, 

afogamento, infarto, picada de um bicho venenoso”. 

Mas, de um modo geral todos apresentaram entendimentos parecidos 

deixando clara a idéia de urgência e a necessidade de lidar com o inesperado. 

Perguntamos também sobre os riscos aos quais as crianças estão expostas. 

Pedimos que os professores relatassem suas experiências em relação a situações de 

primeiros socorros. Nessa questão, 39% dos professores relataram que já prestaram 

algum tipo de atendimento de primeiros socorros em sua vida, como demonstram 

alguns dos depoimentos que se seguem:    

Flor do Cacto “no início me assustei um pouco ,pois realmente não sabia 

como reagir”. 

Cravo “atendi a criança primeiro e depois pedi para comunicarem a mãe, 

sobre se recebeu preparo para prestar os primeiros socorros”. 

Hortênsia  “sem noção alguma de como agir.Desespero total”. 

Crisântemo  “chamei o Samu”. 

Rosa “uma criança se afogou e eu virei ela de costas para vomitar”. 

Margarida ”procurei agir com os conhecimentos que tenho, tentando  fazer 

o melhor”. 
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Margarida Silva “um acidente de moto não estava preparada para dar 

nenhum apoio; acionei a emergência”. 

Flor Angélica “minha filha engasgou com a pele do ovo, ficamos 

desesperados, meu pai que já foi policial fez o socorro”. 

Os relatos acima nos dão conta “do conhecimento prático”, das angústias 

relacionadas ao próprio despreparo dos professores em relação à prestação dos 

primeiros socorros na escola. Esses foram os fortes indicadores de que os acidentes 

fazem parte da realidade cotidiana do professor da Educação Infantil, dos CEIMs da 

cidade de Lages-SC, e isso deve ser problematizado. Afinal, como orientar esses 

professores? Como prepará-los para esse desafio? 

Segundo Galliano (1986), o conhecimento advindos do senso comum 

também denominado “empírico”, é o que todas as pessoas aprendem na vida 

cotidiana, baseado apenas na experiência vivida. Em geral, resulta de repetidas 

experiências casuais de erro e acerto. Nesse processo não existe uma experiência 

com observação metódica nem verificação sistemática de caráter científico. Assim, 

busca-se ir além do senso comum, os primeiros socorros exigem também um 

conhecimento científico, portanto os professores necessitam dessa qualificação e 

preparo. Segundo Lopes (2006, p. 22): 

 
Os acidentes envolvendo crianças representam números elevados nas 
estatísticas de mortalidade infantil. Muitos acidentes que acontecem com 
as crianças ocorrem dentro de casa ou no local onde a criança permanece 
a maior parte do tempo. Por essa razão, é necessário que o (a) professor(a) 
de Educação Infantil conheça as formas de prevenir esses acidentes e 
saiba como agir em situações imprevistas. 
 
 

No caso de crianças menores de um ano a UNESCO (2005, p. 46) destaca 

que nesta idade as crianças “começam a engatinhar, ficar de pé e em alguns casos, a 

andar. Reconhecem objetos pelo contato com a boca e já começam a explorar o 

ambiente. Então há os riscos de afogamento, quedas, queimaduras, asfixia e outros”.  

Quanto às crianças de 1 a 5 anos, os riscos a acidentes são maiores nesta 

idade e estas crianças devido à “busca do conhecimento do ambiente em que vivem, 

estão mais expostas aos perigos. Estão propensas a quedas, queimaduras, asfixia, 

ferimentos, intoxicação, atropelamentos” (UNESCO, 2005, p. 47). 
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Neste contexto é que primamos por propor o primeiro passo da prevenção; a 

informação, para que os professores da educação infantil possam refletir, 

compreender para alcançar o conhecimento necessário para prestarem os primeiros 

socorros nas situações inesperadas e imprevisíveis. Seja este conhecimento na forma 

de treinamento, capacitações, oficinas, não importa a forma, mas que seja incluso nos 

projetos pedagógicos nas escolas ou nos projetos de lei municipais, sobre o tema 

como já vem acontecendo no Brasil. 

 Como no caso da Lei no 4.947, de 23 de maio de 2011, que autoriza o poder 

executivo a estabelecer aulas de primeiros socorros para o corpo docente das escolas 

municipais de ensino fundamental de Campo Grande – MS, da lei municipal nº 

3.038, de 20 de março de 2007 que coloca como uma das atribuições do professor da 

educação infantil no município de Campo Bom - RS: cuidar e educar crianças de 0 a 

5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil; garantir a segurança das 

crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os 

primeiros socorros e da Portaria nº 5.767, de 20 de dezembro de 2011, que institui o 

Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Unidades 

Educacionais, baseada no projeto de Lei nº 154/2009, que institui a obrigatoriedade 

da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de creches 

instaladas em São Paulo, que foi de autoria de um vereador e aprovada como Lei nº 

15.123, de 22 de janeiro de 2010 no estado, e que dispõe sobre a capacitação e a 

orientação dos servidores das creches do Município de São Paulo para a prestação de 

primeiros socorros anualmente pelo Corpo de Bombeiros. No estado de Santa 

Catarina não houve nenhuma legislação específica neste sentido. Havia essa idéia, 

como foi comentado na introdução deste estudo, porque o Núcleo de Educação para 

as Urgências (NEU), recebia na época financiamento para capacitação dos 

funcionários dos SAMU no estado, mas o que foi buscado na época era a parceria 

com as secretarias de educação para educação continuada de todos os professores 

com utilização de metade desta verba que não era utilizada para nada, mas só foi 

utilizada para nossa capacitação inicial no SAMU em 2006.  

O Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 no 

seu art. 76, comenta sobre a obrigatoriedade deste órgão em educar para o trânsito, 

aos profissionais do magistério, professores, entre outros:   
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Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas 
escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Para a 
finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, 
mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, 
promoverá: I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo 
interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito; 
II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas 
de formação para o magistério e o treinamento de professores e 
multiplicadores; III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para 
levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;IV - a 
elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos 
núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à 
integração universidades-sociedade na área de trânsito (BRASIL, 1997, p. 
33). 
 

Neste contexto, foi questionado nesta pesquisa o professor quanto a se 

recebeu preparo para prestar os primeiros socorros em sua formação. Só quatro 

professores que tiveram contato com esse conteúdo, um deles destacou que esse 

contato não se deu na formação como pedagogo, mas durante um curso técnico fora 

da área da pedagogia que concluiu. Seguem os relatos: 

Girassol “na formação acadêmica”. 

Açucena “uma boa formação”. 

Cravo “que tem na grade de graduação de Pedagogia”. 

Azaléa “recebi preparo no curso técnico em Segurança e Saúde do 

Trabalho”. 

A ausência de disciplinas que abordem a dimensão Saúde, ou ainda, a 
tentativa de algumas instituições de ensino superior de abordar toda a 
diversidade temática contida na área em algumas poucas disciplinas. No 
âmbito do material didático disponível [...] noções de higiene, 
sexualidade, corpo humano, primeiros socorros, preservação do ambiente, 
são tratados de modo fragmentado, descontextualizado e, não raramente, 
preconceituoso; isto é visto de modo acrítico e reproduzido 
indevidamente pelo professorado em geral (LOUREIRO apud BARROS, 
2005, p. 1).  
 
 

Dos professores participantes da pesquisa do CEIM da cidade de Lages-SC, 

nove, ou seja, a maioria, não teve nenhum tipo de capacitação e nem o conteúdo de 

primeiros socorros em sua formação. Os outros professores responderam que tiveram 

o conteúdo em cursos, palestras e outras formas de capacitações. Destacam-se abaixo 
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as falas dos professores: 

Cacto “instruções de como fazer os primeiros socorros quando alguém 

necessita”. 

Begônia “noções para eventuais acidentes e como proceder”. 

Crisântemo “não tive essa cadeira na Universidade. Quando trabalhei no 

município de São José do Cerrito, a SME desta cidade ofereceu a nós, professores 

da rede, um curso básico de primeiros socorros. Foi ótimo!”. 

Rosa “instruções que em primeiro lugar tem que se manter calma”. 

Amor Perfeito Amarelo “só básico na reciclagem da carteira”. 

Amor Perfeito Lilás “o básico para ser realizado em uma situação”. 

Margarida “já tive alguns cursos e palestras, mas na prática é realmente 

bem complicado”. 

Copo de leite  “o básico na reciclagem da carteira de motorista”. 

Margarida Silva “os básicos para o dia a dia”. 

Lírio “muito pouco, apenas algumas pinceladas, ou que se deve chamar o 

Samu ou Bombeiros”. 

Diante desta realidade registrada nos depoimentos dos professores 

pesquisados, vimos a necessidade de cursos de educação continuada ou permanente, 

asseguradas, já há algum tempo, pelas Diretrizes da Educação Infantil as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil, no seu artigo 8º: 

 
[...] deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens 
de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2009, p. 02). 
 

 
Segundo o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, instituinte o 

Programa Saúde na Escola, é assegurado no artigo 4º, item XVII - inclusão das 

temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das escolas. 

Este tipo de capacitação ou qualificação precisa acontecer anualmente nos 

CEIMs, seja estabelecida no cronograma das paradas pedagógicas do ano, em grupos 

de discussões previamente articulados ou proposta sob outro formato. Só não pode 

continuar a ser excluída essa demanda de qualificação da agenda escolar. “As 
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competências permeiam as discussões pedagógicas levando os professores a 

buscarem elementos que propiciem o seu entendimento e formas de incorporá-las aos 

projetos educativos” (VALENTE, 2002, p. 02). 

Na tentativa de se entender melhor a problemática referente à falta de 

informações sobre o tema na escola, os professores foram indagados sobre a 

possibilidade de discussão sobre o tema primeiros socorros no CEIM. Conforme 

mostra o gráfico abaixo, 91% respondeu que não: 

 

 
Fonte: Ribeiro (2012). 

 

A falta de espaço para discussão, a invisibilidade da necessidade da 

prestação dos primeiros socorros na educação infantil, faz com que essa política se 

mantenha esquecida pela escola: 

 
A política nacional de Educação Infantil em âmbito nacional, estadual e 
municipal deve se articular às políticas de Saúde, Assistência Social, 
Justiça, Direitos Humanos, Cultura, Mulher e Diversidades, bem como 
aos fóruns de Educação Infantil e outras organizações da sociedade civil. 
Como objetivos para a política nacional de Educação Infantil: Garantir a 
realização de estudos, pesquisas e diagnósticos da realidade da Educação 
Infantil no país para orientar e definir políticas públicas para a área.  
Fortalecer parcerias para assegurar, nas instituições competentes, o 
atendimento integral à criança, considerando seus aspectos físico, afetivo, 
cognitivo/lingüístico, sociocultural, bem como as dimensões lúdica, 
artística e imaginária (BRASIL, 2006, p. 18)  

 

A LDB, nos seus artigos número 12 e 13, ao incumbir as instituições de 

Educação Infantil de elaborar as próprias propostas pedagógicas com a participação 

efetiva dos professores, mostra que são os próprios profissionais da educação 
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detentores do poder para inserção de temas relevantes nas propostas, temas trazidos 

do seu cotidiano a fim de se buscar, apropriar do conhecimento científico do tema 

escolhido e planejado no projeto pedagógico do CEIM, trazendo assim, subsídios 

para melhorar sua atuação profissional. 

Se já conseguimos introduzir o tema numa parada pedagógica, é porque 

momentos de discussão e reflexão pedagógica podem ser organizados. A própria 

Secretaria de Educação na cidade de Lages - SC inaugurou esse momento de 

capacitação. Cabe aos professores buscar mais reflexão sobre o seu cotidiano e as 

dificuldades de atuação do educador infantil, exigindo esse seu direito à formação em 

serviço. Questionados se receberam algum tipo de conhecimento ou informação 

quanto à prestação dos primeiros socorros, os que receberam relataram que:  

Cravo “penso que tivemos uma capacitação a respeito”. 

Margarida “alguns já participaram de formações mas algo superficial”.   

Margarida Silva “muitos sim, vai do professor buscar conhecimento para 

melhor atender”. 

Pimenta apud Libâneo (2004, p. 81-82) aponta duas dimensões da 

identidade profissional do professor, importantes de serem relembradas nesse 

momento de análise: 

 
O desenvolvimento profissional envolve formação inicial e contínua 
articulados a um processo de valorização identitária e profissional dos 
professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a 
docência como um campo de conhecimentos específicos configurados em 
quatro grandes conjuntos a saber: 1) Conteúdos das diversas áreas do 
saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas e naturais, da cultura e 
das artes. 2) Conteúdos didático-pedagógicos, diretamente relacionados 
ao campo da prática profissional. 3) conteúdos relacionados a saberes 
pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional. 4) 
conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana 
(individual, sensibilidade pessoal e social). E identidade que é 
profissional. Ou seja, a docência constitui um campo específico de 
intervenção profissional na prática social – não é qualquer um que pode 
ser professor.      
 
 

Ainda sobre esta linha de pensamento, os professores participantes desta 

pesquisa, foram indagados quanto ao significado de um trabalho preventivo com os 

professores sobre a prestação dos primeiros socorros na educação infantil, em seus 

comentários. Tulipa preferiu não opinar e outras duas flores responderam de forma 
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divergente: Orquídea “faria reanimação cardiopulmonar” e Copo de leite diz que 

“um ótimo assunto para se rever”, os demais foram coerentes com os argumentos e 

hipótese levantada por essa pesquisa: De um modo geral, manifestavam sua 

concordância quanto a necessidade de qualificação e conhecimento; 

Flor Açucena “seria uma melhor preparação para os professores”. 

Flor do Cacto “um trabalho onde os professores saibam como agir em tais 

situações”. 

Cravo “precisamos de cursos de capacitação para eventuais problemas”. 

Hortênsia “a prevenção significa= salvar vidas apenas com um simples 

gesto”. 

Flor Azaléa “explicar e ajudar os alunos a não cometerem atos inseguros”. 

Crisântemo “Curso de capacitação nos ensinando, esse oferecido pela SME 

pelo menos 3x ao ano”. 

Rosa “um trabalho que possa capacitar os professores em certas 

situações”. 

Trepadeira “talvez um curso preparatório”. 

Margarida Silva “prevenir para não acontecer, estar preparado para 

prestar socorro da melhor maneira”. 

Girassol “saber agir perante situações problemas com calma prestando o 

melhor bem estar ao aluno até chegar o atendimento adequado”. 

Flor-de-lis “a possibilidade de poder salvar uma vida”. 

Crisântemo parece resumir as respostas da maioria destacando a necessidade 

de informação, conhecimento, enfatizando que há a possibilidade e espaço no CEIM 

para essa discussão. 

Por sua vez, as Flores Amor Perfeito Azul e Amor Perfeito Rosa colocam a 

responsabilidade não só no professor para se evitar acidentes, reconhecem que a 

prevenção dos riscos é responsabilidade de ambos, professor e aluno. Entretanto, é 

preciso lembrar que na educação infantil o professor trabalha com crianças cujo 

desenvolvimento requer maior cuidado e responsabilidade do adulto. 

Flor-de-lis retoma a idéia de responsabilidade e a importância de prevenir 

seqüelas e mortalidade infantil por falta de socorro imediato. Essa possibilidade é 

real e, segundo ela, só depende do professor.  
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Uma das formas de prevenção está indicada no Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 51): 

 
Ao organizar um ambiente e adotar atitudes e procedimentos de cuidado 
com a segurança, conforto e proteção da criança na instituição, os 
professores oferecem oportunidades para que ela desenvolva atitudes e 
aprenda procedimentos que valorizem seu bem-estar. Tanto a creche 
quanto a pré-escola precisam considerar os cuidados com a ventilação, 
insolação, segurança, conforto, estética e higiene do ambiente, objetos, 
utensílios e brinquedos. 
 
 

Bonito (1999, p. 08) comenta, ainda, sobre a impossibilidade das equipes de 

socorro atuar entre os três e quatro primeiros minutos após o acidente e conclui que 

“para resolvermos esta situação, que é grave, temos uma única solução: a existência 

de pessoas que saibam praticar gestos que salvam vidas, técnicas de suporte básico 

de vida, práticas que aliviam a dor e evitam a morte de feridos ou doentes”. 

Essa idéia reforça a importância de que se tornar a prestação dos primeiros 

socorros uma competência do professor, isto pode ser feito e uma das formas seria 

abrindo espaço dentro do CEIM para esta discussão e para que o professor seja 

qualificado dentro da própria instituição, para estar habilitado a prestar este primeiro 

atendimento à criança vítima de acidentes. 

Notar o entendimento da questão da competência é base deste processo. 

Surge assim, a segunda categoria. 

 

3.2 A Questão da Competência: A Difícil Compreensão dos Professores  

 

Relembramos que os quatro princípios propostos para uma educação para o 

século XXI – são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. Para os PCNs (2010, p. 11): 

 
Destaca-se o aprender a conhecer, base que qualifica o fazer, o conviver 
e o ser e síntese de uma educação que prepara o indivíduo e a sociedade 
para os desafios futuros, em um mundo em constante e acelerada 
transformação. A educação permanente e para todos pressupõe uma 
formação baseada no desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-
afetivas e psicomotoras, gerais e básicas, a partir das quais se 
desenvolvem competências e habilidades mais específicas e igualmente 
básicas para cada área e especialidade de conhecimento. 
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O perfil do professor baseado nos quatro pilares da educação conforme 

Delors (1997) indica que o aprender a conhecer – dominar os próprios instrumentos 

do conhecimento, compreender a realidade e a vida humana, o aprender a 

viver/conviver – ver o outro com mais respeito e sem preconceito, trazer o 

preconceito através da descoberta do outro e participar do contexto do outro, o 

aprender a fazer – ligada a questão da formação profissional: ensinar a pôr em prática 

os seus conhecimentos e o aprender a ser que depende de todos estes outros pilares, 

que tornam o aprendiz dono do seu próprio destino e isso é o mais difícil, pois todos 

individualmente terão uma visão do mundo, mas só o coletivo faz a diferença.   

Esse pensamento complexo reabilita a importância da ciência, de articulá-la 

à experiência de vida, com todos os aspectos que envolvem as dimensões humanas. 

Porque “complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo. A complexidade é a 

união entre a unidade e a multiplicidade” (MORIN, 2000, p. 38). 

Daí a importância de se ligar áreas afins, não separando de forma 

equivocada o que envolve o ser humano; ambiente, cultura, trabalho, para trazer para 

a sala de aula dentro das disciplinas já institucionalizadas, reflexões que permitam 

inovação e mudança na educação. 

Assim, o objetivo do pensamento complexo é ao mesmo tempo unir 

(contextualizar e globalizar) e aceitar o desafio da incerteza. Esse caminho passa pelo 

entendimento da questão das competências:  

 
Toda competência está fundamentalmente, ligada a uma prática social de 
certa complexidade. Não a um gesto dado, mas sim a um conjunto de 
gestos, posturas e palavras inscritos na prática que lhes confere sentido e 
continuidade. Uma competência não remete, necessariamente, a uma 
prática profissional e exige ainda menos que quem a ela se dedique seja 
um profissional completo (PERRENOUD, 1999, p. 35). 
  
 

Hoje, o foco da educação nas competências está muito longe de acontecer, 

tendo em vista a questão da formação pedagógica tradicional. Arruda (2008, p. 36), 

dá algumas pistas no que refere à construção da competência profissional e mostra 

uma síntese possível para essa caminhada:  
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Desenvolver um método aprendente; estabelecer relações empáticas com 
seus interlocutores, sentir o alternativo, partilhar sentidos, possibilitar a 
construção do conhecimento, refletir continuamente sobre a própria 
prática da mediação, construir uma conversação na perspectivada 
dialógica explicitada por Edgar Morin, favorecer a mudança cultural com 
base no respeito de si e dos outros e ser um escutador de emoções.     
 
 

Construção de Competência para os PCNs (1999, p. 24) significa a: 

“capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao 

contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da capacidade de 

pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema”. 

Quanto ao entendimento dos professores sobre essa competência que nos 

levaria a proposta de se trabalhar a competência de prestar os primeiros socorros, 

observamos que 78% destes professores afirmaram saber o que é competência, e 

22% não sabiam o significado do conceito. 

Rios (2003, p. 46) define competência como “saber fazer bem” e diz que 

esta definição, “em princípio, aproxima-se da posição dos educadores que 

apresentam este saber fazer bem numa dupla dimensão, técnica e política”. 

“Uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 

apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles e mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar um tipo de situação” é assim a definição de Perrenoud 

(1999, p. 07). 

A palavra competência tem muitos significados e segundo esse autor não 

existe uma definição clara e partilhada sobre o assunto e na área educacional ela 

tende a substituir as noções de “saberes e conhecimentos e, na esfera do trabalho, a 

noção de qualificação” (ROPÉ E TANGUY apud VALENTE, 2002, p. 03). 

Os professores entrevistados mostraram que o seu aprendizado os levou ao 

conceito técnico de Rios, baseado no ser capacitado para fazer uma função bem. 

Poucas são as respostas de acordo com o conceito de Perrenoud, que se referiu a um 

processo de construção de conhecimento sobre determinado assunto para enfrentar 

uma dada situação. Segue abaixo a fala dos professores quanto ao conceito de 

competência:       

Flor do Cacto “ser um profissional capacitado e de qualidade”. 

Camélia “fazer bem feito e ser apto”. 
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Hortênsia “pessoa que tenha vontade de ajudar em todos os aspectos”. 

Flor Azaléa “uma pessoa qualificada que sabe como prestar os primeiros 

socorros”. 

Orquídea “ser uma pessoa com responsabilidade de sempre procurar o 

conhecimento para fazer tudo certo”. 

Crisântemo “conhecimento e disponibilidade”. 

Rosa “ser um profissional capacitado e com condições, vontade de fazer a 

diferença”. 

Trepadeira “a capacidade que cada um exerce em determinada área”. 

Amor Perfeito Azul  “conseguir fazer algo, ser competente”. 

Amor Perfeito Amarelo “é estar capacitado para desempenhar os primeiros 

socorros”. 

Amor Perfeito Lilás, o Copo de Leite e a Margarida Silva referiram-se à 

idéia de “estar preparado”, pronto para a realização de uma ação sem que essa 

preparação passasse pelo processo de conhecimento. 

Dois entrevistados mencionaram a questão do conhecer: 

Girassol “é a realização de situações; onde a pessoa a executa com 

determinada competência; com o conhecimento sobre o seu melhor procedimento”. 

Lírio “um profissional que tenha conhecimento sobre o assunto para poder 

repassá-lo aos outros”. 

Auxiliar o sujeito a “conhecer” no sentido do aprender a conhecer como um 

dos sete saberes necessários à educação do século XXI que “visa não tanto à 

aquisição de um repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento” (DELORS, 1997, p. 90), para desenvolver 

estratégias para decidir a situação complexa é educar para competências. As 

competências supõem previamente operações mentais, capacidades para usar as 

habilidades, emprego de atitudes, adequadas à execução de atividades e 

conhecimentos. A competência situa-se além dos conhecimentos. 

Questionados sobre as competências do professor, observamos o seguinte: 

78% afirmaram saber do que se tratava. 
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Fonte: Ribeiro (2012). 

 

Diversas respostas apontaram o “educar e cuidar”, como competência do 

educador infantil, mas isso é o que diz a LDB. Destacamos os depoimentos: 

Camélia “cuidar da saúde, higiene e iniciar o trabalho pedagógico com a 

criança”. 

Cravo “atender a criança em caso de acidente e comunicar aos pais. Na 

formação sim. Ser o seu mediador”. 

Hortência “explicar, educar se comprometer com suas crianças em todos os 

aspectos”. 

Flor Azaléa “educar, auxiliar e cuidar”.    

Crisântemo “atender com responsabilidade, ética e carinho a criança. Esse 

“atender” significa para mim cuidar no todo, inclusive quando diz respeito aos 

primeiros socorros”. 

Amor Perfeito Amarelo “nós temos competência no educar e cuidar”. 

Amor Perfeito Lilás “somos formados para cuidar e educar”. 

Margarida “a educação infantil está muito voltada no eixo educar e 

cuidar”. 

Copo de Leite “somos competentes para o Educar e o cuidar”. 

Margarida Silva “orientar, caminhar”. 

Lírio “o professor deverá ter a competência de educar, cuidar,estimular 

para o melhor desenvolvimento dos alunos”. 

Flor-de-lis “cuidar, educar, ensinar, amar”. 
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Observa-se que a formação de docentes para atuar na Educação Infantil, 

segundo o art. 62 da LDB, deverá ser realizada em nível superior, admitindo-se, 

como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, 1996). O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p. 41): 

 
O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe 
trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 
cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes 
das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, 
por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve 
tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua 
prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a 
comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que 
desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática 
direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a 
avaliação. 
 
 

O caráter de aprendiz e de polivalência registrados nos depoimentos acima 

mostra-nos a necessidade cada vez maior de investirmos na nossa capacidade de 

pensar, criar, tomar decisões e de trabalhar em equipe (ARRUDA, 2008).  

Para Petraglia (2001, p. 07) “A reforma do pensamento que assegura a 

mudança de comportamento e a abertura para as novas idéias incorpora uma 

necessidade social irrefutável: formar cidadãos aptos a enfrentarem os problemas de 

seu tempo”. 

Neste contexto, faz-se necessário que os professores da educação infantil 

tenham formação generalista, sólida e consistente, acompanhada de adequada e 

permanente educação continuada, que lhes permita adquirir as competências 

necessárias em tempos de investigar: 

 
Assim, só podemos pensar em mudança da prática docente se 
reformularmos a atuação junto aos professores e, para tal, a preparação 
profissional inicial ou continuada, constituem grande estratégia de 
profissionalização do professor, desenvolvendo-lhe competências 
necessárias para atuar no novo cenário, posto que a maior parte das 
reformas educacionais que vêm sendo adotadas, contemplam a formação 
inicial dos professores, as medidas de aperfeiçoamento, os debates, a 
capacitação em serviço, embora somente estas medidas não sejam 
suficientes para atender e abranger amplamente a questão (VASQUES, 
2009, p. 01) 
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Dessa forma, a Prefeitura do Município de Lages, através da Secretaria da 

Educação, possui uma política de formação de professores que se dá por meio de 

educação continuada, processo este que contribui na melhoria da qualidade dos 

professores e no processo ensino-aprendizagem.  

Finalizando este bloco de perguntas, destaca-se o entendimento dos 

professores pelo conceito de primeiros socorros e busca-se Morin com sua 

explicação: “teoria não é conhecimento, ela permite o conhecimento” (MORIN, 

1998, p. 33). Ela não é solução e é sempre provisória. Sendo assim, é preciso 

problematizar a questão da preparação para o “educar e cuidar” tão mencionada 

pelos professores. Mesmo a partir de leis e orientações esse preparo inclui um 

processo permanente de atualização e conhecimento.  

 

 
Fonte: Ribeiro (2012). 
 

Sobre essa questão os professores assim se posicionaram: 

Flor do Cacto “pois pode acontecer a qualquer momento de a criança 

necessitar dos socorros”. 

Camélia “sim. pois acidentes acontecem”. 

Tulipa “para ajudar quando necessário”. 

Begônia “pois nem todos tem ou tiveram treinamentos e noções para isso”. 

Cravo  “com certeza precisamos saber pois trabalhamos com criança”. 

Flor Azaléa  “precisamos saber como agir em caso de acidente”. 

Orquídea “porque somos nós as primeiras pessoas a ajudar é muito 
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importante, podemos salvar várias vidas”. 

Muitos concordaram com a idéia, alguns problematizaram ampliando a 

discussão: 

Crisântemo “ainda não existe esse pensamento, mas acredito ser de 

fundamental importância que o professor saiba como agir nos primeiros socorros”. 

Amor Perfeito Amarelo “porque é o professor que está mais próximo da 

criança”. 

Margarida “acredito que seja realmente importante o professor ter noções 

básicas, pois lidamos com situações adversas todos os dias”. 

Lírio “as situações do dia-a-dia com crianças pede que tenhamos pelo 

menos uma noção”. 

Flor Angélica “temos que saber de tudo um pouco, e saber como agir 

quando o aluno precisa é muito importante”. 

Aqui positivamente os professores relatam que a prestação dos primeiros 

socorros pode ser considerada como uma competência do professor. E destacam 

novamente, nas respostas, a busca pela informação articulada a outros fatores 

envolvidos dentre os quais o fato da centralidade da figura do professor na vida da 

criança. Em muitos casos, mais que com os pais. Então se volta a pensar na questão 

de que se busque garantir direitos das crianças que devem ser respeitados e o mais 

importante pelas situações imprevisíveis, acidentes que acontecem com os alunos.  

Uma das competências do professor para Perrenoud (2000) seria saber criar 

e gerenciar situações problemas, identificar os obstáculos. 

No caso do professor “é preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que 

vivemos em uma época de mudança, ambivalência e de transição paradigmática. É 

por isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao 

conhecimento” (MORIN, 2000, p. 84). 

Retomando a fala do Crisântemo que diz que “ainda não existe esse 

pensamento” quanto à prestação dos primeiros socorros como competência do 

professor, ainda não se vê a importância da prestação dos primeiros socorros como 

uma competência e os professores não sabem que minutos podem salvar vidas caso 

tenham conhecimento sobre este tema.  

A Prefeitura do Município de Lages, através da Secretaria da Educação, 
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possui uma política de formação de professores que se dá por meio de educação 

continuada, mas foi a primeira vez, nesta instituição, que houve a apresentação desta 

temática voltada para a educação infantil. 

 Trepadeira disse que não considera a prestação dos primeiros socorros 

como competência do professor: “acredito que como cidadão eu possa prestar 

primeiros socorros mas não posso ser cobrada ou responsabilizada por não prestá-

lo”. 

O conceito de primeiros socorros de acordo com o referencial teórico deixa 

evidente que esse atendimento pode ser prestado por leigos desde que tenham 

conhecimento na área, caso não tenha orientação não deve prestar os primeiros 

socorros, mas buscar alguém com esta competência para fazê-lo. O código penal 

afirma claramente no artigo 135 que deixar de prestar socorro à vítima de acidentes 

ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime (BRASIL, 1940). Deixar 

de prestar socorro significa não dar nenhuma assistência à vítima. A pessoa que 

providencia socorro especializado, por exemplo, já está prestando socorro. Qualquer 

pessoa que deixe de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, estará 

cometendo o crime de omissão de socorro, mesmo que não seja a causadora do 

evento. A omissão de socorro e a falta da prestação dos primeiros socorros eficiente 

são os principais motivos de mortes e danos irreversíveis – sequelas - nas vítimas de 

acidentes (MANCINI, 2002). 

Enfatizando a questão, no Art. 98 da Lei nº 8.069/90: 

 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - 
por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou 
abuso dos pais ou responsável;  III - em razão de sua conduta (BRASIL, 
1990, p. 29).  
 
 

Como nos diz Morin (2006, p.79), “a ação é uma decisão, uma escolha, mas 

é também um desafio. Na noção de desafio há consciência do risco e da incerteza. A 

ação é estratégia”. Por isso, a prestação dos primeiros socorros, como competência 

do professor, depende de uma ação consciente do professor que consciente de sua 

responsabilidade assume este desafio.   

Nessa parte, ficou bem claro a necessidade de reflexão acerca da prestação 
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dos primeiros socorros como competência para a efetivação dos direitos referentes à 

vida e à saúde, por parte dos profissionais da educação bem como da necessidade dos 

gestores propiciarem espaços para cursos de formação em serviço. Isso aponta para a 

terceira categoria. 

 

3.3 A Discussão dos Primeiros Socorros como Competência de Efetivação dos 

Direitos Referentes à Vida e à Saúde 

 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança de Genebra, em 1924, 

promovida pela Liga das Nações, como já foi dito foi o primeiro documento 

internacional que trouxe a preocupação em se reconhecer os direitos das crianças e 

adolescentes. Contudo, foi em 1959 que a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança pela ONU, tornou-se o grande marco no reconhecimento de crianças como 

sujeito de direitos, proteção e cuidados especiais.  

A Constituição da República no seu art. no 227 assegurou à criança e ao 

adolescente todo um rol de direitos fundamentais, não se limitando a um ou outro, 

com absoluta prioridade frente aos demais (BRASIL, 1988). 

Coube então à Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

apontar, em seu art. 1º: 

 

Faz  menção expressa ao fato de tutelar a “proteção integral à criança e ao 
adolescente”, a qual, nos moldes do seu art. 3º, compreende a proteção ao 
“desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social” da criança e 
do adolescente e no seu art. 4º É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 1990, p. 01). 
 

 
A LDB (BRASIL, 1996, p. 01) determina que a educação deverá abranger 

os “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Após o Estatuto da Criança e Adolescente (1990) e a LDB (1996), vieram 

RCNEI (1998), PNE (2001), Proposta Curricular de Santa Catarina (2005), Política 
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Nacional de Educação Infantil (2006), Parâmetros Básicos de infra-estrutura para 

Instituições de Educação Infantil (2006), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (2006), Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009) e 

Normas de funcionamento das Unidades de Educação Infantil (2011). Está sendo 

aguardada a aprovação do PNE (2011) e não foram descritas minuciosamente todas 

as cartilhas/cadernos que o MEC e a UNESCO disponibilizam as instituições de 

educação infantil. 

Assim, seguindo esta ordem, nos baseamos nesta legislação brasileira para a 

Educação Infantil no que se refere à saúde no intuito de mostrar que as crianças têm 

direitos assegurados e principalmente ao atendimento às crianças e nos direitos 

humanos desde que foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente. Com isso foi 

questionada a possibilidade da discussão a partir do próprio entendimento do 

professor do CEIM quanto a prestação dos primeiros socorros, conforme o gráfico 

abaixo:   

 

91%

9%

Você acredita que os Primeiros Socorros 

podem ser discutidos como uma 

competência de efetivação dos direitos 

referentes à vida e à saúde das crianças? 

SIM 

NÃO

 
Fonte: Ribeiro (2012). 

 

Nas respostas obtidas para esta questão fica claro que a maioria acredita na 

necessidade de discussão do tema a prestação dos primeiros socorros como 

competência de efetivação de direitos referentes à vida e à saúde das crianças na 

educação infantil. Nas entrevistas, há esclarecimentos pelas respostas dos professores 
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de como poderia ser feita esta discussão sobre competência. Dois professores 

acreditam na formação e através dos órgãos competentes:  

Camélia sugere “Na grade do ensino superior e nas formações”. 

Hortênsia sugere “Que os órgãos competentes iniciem a estimular os 

primeiros socorros na grade curricular para que se possa atender uma criança de 

maneira correta”. 

Conforme Abreu (2004, p. 13): 

 
Há polêmica hoje, no País, quanto à formação dos professores para 
atuação na educação infantil – se os currículos dos cursos normais de 
nível médio e superior devem formar simultaneamente para a educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou se, a partir de uma base 
comum, devem ser organizados currículos diferenciados para cada uma 
dessas fases do atendimento educacional às crianças. 
 
 

Nessa orientação, o Curso de Graduação em Pedagogia do Centro 

Universitário - FACVEST da cidade de Lages-SC com 40 horas semestrais, já 

oferece a disciplina de primeiros socorros no 5º semestre do curso (Sociedade 

Lageana de Educação - SLE, 2012).  Esse é um exemplo do que já vem acontecendo 

na nossa sociedade e mostra uma possibilidade inovadora para a formação de 

professores da educação infantil. 

Relembramos que um dos objetivos da Educação Infantil segundo o Plano 

Nacional de Educação é: 

 
[...] incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de 
docentes temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas 
transversais, especialmente no que se refere à abordagem tais 
como: educação sexual, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 
saúde e temas locais (BRASIL, 2001, p. 44). 
 
 

Outras estratégias de mudança para a Educação Infantil, segundo o Plano 

Nacional de Educação do ano de 2011-2020, encontram-se no Projeto de Lei 

8035/2010: 

 
Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e moral dos 
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
do ensino[...]. Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura de 
forma a assegurar o foco no aprendizado do estudante, dividindo a carga 
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horária em formação geral, formação na área do saber e didática 
específica (BRASIL, 2010, p. 10/17). 
 

 
Ainda sobre o gráfico acima, destaca-se que quatro professores responderam 

positivamente a questão, mas não descreveram de que forma isso poderia ser feito. Já 

oito professores descreveram outras formas diferentes de formação:  

Flor de Cacto “sim. Acho que poderia ter aulas e palestras falando sobre o 

assunto”. 

Cravo “sim. Pois não podemos ficar omitidos em prestar os primeiros 

socorros para a criança”. 

Flor Azaléa “sim. Através de trabalhos”. 

Orquídea “sim. Poderia ter mais cursos, ensinos de primeiros socorros, 

aonde for(escola,auditórios,etc)...” 

Crisântemo “sim. Os professores deveriam ter acesso à cursos ou 

capacitação oferecidos pela SME”. 

Rosa “sim. Havendo palestras e treinamentos”. 

Amor Perfeito Rosa “sim. Com cursos que auxiliem o professor diante de 

um problema no seu local de trabalho”. 

Copo de Leite “sim. Porque eles ficam o maior tempo com nós, através de 

cursos”. 

Na interpretação destas falas voltamos ao que foi discutido na primeira parte 

deste capítulo – Primeiros socorros: a prevenção através da informação, quando 

destacamos que os professores da educação infantil acham necessário receber este 

conhecimento na forma de treinamento, capacitações, oficinas, e repetem isto aqui 

novamente colocando que a prestação dos primeiros socorros poderão ser discutidos 

como competência de efetivação de direitos à vida e à saúde, desde que o professor 

possa ser habilitado para esta competência, não importando a forma. Mas que esta 

educação seja ao menos anualmente e continuada. Para que seja efetivada esta 

proposta, sugere-se que ela seja incluída nos projetos pedagógicos nos CEIMs ou nos 

projetos de lei municipais, como já vem acontecendo em alguns pontos no Brasil 

como foi dito anteriormente. 

Morin (2000) destaca o conhecimento pertinente como aquele que se 
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relaciona, se organiza e se articula em relação aos saberes historicamente situados, 

promovendo novas possibilidades. Esse pode ser visto como um conhecimento que 

se produz na escola e que se perpetua ao longo da profissão do educador infantil.  

É do conhecimento pertinente que o educador precisa para o exercício de 

seu trabalho. A reforma do pensamento sinaliza a necessidade de se juntar o 

conhecimento fragmentado para que possamos encaminhar para um conhecimento 

multidimensional cuja visão de conjunto permita que o educador infantil desenvolva 

novas competências. 

Outros professores que também concordam com a necessidade desta 

discussão, se afirmaram a necessidade de orientação para a construção dessa 

competência de efetivação de direitos referentes à vida e à saúde:    

Lírio “sim. A saúde e os cuidados com os pequenos está na mão dos adultos 

pais ou professores, por isso estes precisam de uma orientação para saber pelo 

menos o mínimo do que fazer em situação de risco de uma criança”. 

Amor Perfeito Amarelo “sim. Dependendo do que for, será como vamos 

agir”.  

Amor Perfeito Lilás “sim. Orientando como deveria ser feito sempre 

procurando ajudar”. 

Margarida “sim. Porque os primeiros socorros podem salvar vidas, e o 

professor tendo conhecimento ele se sente mais seguro para agir”. 

Se é direito da criança ser assistida, a legislação já foi bem especifica no 

referencial teórico quanto a isso. Fica evidente que cabe ao professor a busca pelo 

seu direito a ser capacitado na competência para prestar os primeiros socorros e por 

efetivar os direitos das crianças à vida e à saúde: 

 
A era planetária, ao dar prosseguimento ao processo de hominização, 
reivindica o lugar dos sujeitos e a responsabilização de cada um nos 
processos que conduz.[...] vale ressaltar que, no lugar do sujeito seguro, 
baseado em certezas absolutas (fundado no paradigma determinista), 
assume a diligência de suas práticas um sujeito interrogante que diante de 
um mundo complexo, e em acelerada transformação, tenta encontrar 
novas sínteses em meio às dúvidas e incertezas que o assaltam.Refletir 
sobre a responsabilidade do mediador envolve uma mudança 
paradigmática e (re)significa a prática da mediação para o século XXI 
(ARRUDA, 2008, p. 13-14).  
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Com isso, esta terceira parte será finalizada com as últimas falas dos 

professores em resposta ao gráfico, onde comentam um pouco, mas sobre este direito 

da criança:  

Margarida Silva “sim. É direito da criança estar bem assistida pelo 

profissional”. 

Girassol “sim. Devido toda criança ter o direito a saúde a prestação dos 

primeiros socorros e um direito de suma importância para seu bem estar e 

desenvolvimento físico e cognitivo”. 

Flor-de-lis “sim. Tudo o que for para o bem estar dos meus alunos ou as 

crianças é bem vindo”. 

 

A busca pela promoção de espaços seguros é algo que deve ser de 
interesse do profissional de educação infantil, pois enquanto a criança 
estiver sob seus cuidados é de sua responsabilidade zelar para que nada de 
mal lhe aconteça e para isso é necessário conhecer como evitar os 
principais acidentes a que as crianças estão expostas (COSTA, 2010, p. 
22).  
 

 
As falas dos professores corroboram com as bibliografias que registramos, 

assim como Costa acima; e se acredita que intrinsecamente na atuação do professor 

da educação infantil, é responsabilidade do professor zelar pela segurança e para que 

nada de mal aconteça à criança que está sob seu cuidado. Prestar os primeiros 

socorros é competência do professor sim.  

Por outro lado, alguns professores ainda responderam que não, um não 

justificou sua resposta e o outro acredita ser direito da criança e que indiretamente os 

primeiros socorros já são realizados no CEIM. Na realidade, alguns parecem não 

acreditar que a prestação dos primeiros socorros possa ser discutida como 

competência de efetivação de direitos à vida e à saúde. Destacam-se abaixo seus 

comentários: 

Açucena “não acredita”, mas não respondeu como isso seria feito. 

Trepadeira “não. Já é direito da criança “saúde” e acredito que ninguém se 

nega a prestar socorro ou chamar atendimento”. 

Esses depoimentos nos trazem a lembrança à questão da incerteza de Morin 

(2006, p. 82) “tudo o que diz respeito ao surgimento do novo não é trivial e não pode 
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ser dito antecipadamente” ou então voltarmos à fundamental discussão de que não 

basta uma cabeça bem cheia, melhor uma cabeça bem feita (MORIN, 2003). Isso só 

mostra que o professor pode ter entendido que este não seja mais um conhecimento 

que ele pode ter a ganhar e, sim, apenas mais uma responsabilidade, atividade ou 

serviço que tenha que realizar rotineiramente.  

Relembrando que um dos referenciais em que se baseia a educação infantil é 

a Constituição Federal, que em seu art. 227, determina: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 44). 
 

 

Compreendemos que é dever do profissional da educação assegurar à 

criança o direito à vida e à saúde, mas a efetivação desses direitos envolve uma 

dificuldade objetiva, visto a complexidade de seus conceitos e os fatores envolvidos 

e que com eles interagem. Assim, deve-se objetivar refletir sobre o direito à vida e à 

saúde que são direitos fundamentais do homem, com uma maior consciência e 

responsabilidade por parte do professor da educação infantil e dos órgãos 

competentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunidade científica que aceita e rejeita teses, planeja métodos, testa 

teorias e verdades, estabelece o etilo do pensamento a ser aplicado que utiliza da 

ciência com suas técnicas de descobertas e justificação, por meio de observação-

medição-registro-comparação e experimentação. Outro que é conhecimento prévio 

que se traz da graduação e escola; por mais que não seja considerado como ciência, o 

senso comum é utilizado em todos os lugares e é sempre dele que se parte para se ter 

o conhecimento científico e através dos testes feitos para saber se o fato buscado na 

realidade (empirismo) traz alguma teoria (conjunto organizado de conhecimento 

científico) que se apóie nele, para assim virar ciência (LUNGARZO, 1991).  

Com o presente estudo busca-se, sem ter, contudo, intenção de esgotar o 

tema, destacar a necessidade de reflexão junto ao centro de educação infantil – CEIM 

sobre novas estratégias de enfrentamento da prática do senso comum na orientação e 

prevenção aos primeiros socorros. 

Registramos uma real necessidade de informação e de educação continuada 

de modo que os professores possam se tornar mais preparados para as incertezas e 

imprevistos relativos à vida e à saúde das crianças. Assim, professores e as demais 

profissionais da própria instituição de educação infantil terão melhores elementos 

para apoiar as crianças nas suas necessidades e nas urgências/emergências. Isso, sem 

dúvida, contribui para aprimorar o processo de “cuidar e educar”: 

 
O espírito cientifico é, essencialmente, uma retificação do saber, um 
alargamento dos quadros do conhecimento. Reflete sobre um passado 
histórico, desconfia, busca renová-lo. A busca do conhecimento científico 
se move sobre esse diferencial. A própria essência da reflexão é 
compreender que não se compreenderá (BACHELARD, 2000, p. 147). 
 
 

 Ao analisarmos o perfil dos professores entrevistados, descobrimos que 

100% são do sexo feminino; 61% casadas, 35% solteiras e 4% que o estado civil era 

união estável; a média de idade é de 38 anos, sendo que a professora mais velha tem 

59 anos e mais nova tem 17 anos e por fim a escolaridade: 4% pós-graduados, 35% 

com superior completo, 39% cursando o ensino superior e 2% só com  magistério.  

Com este levantamento do perfil, observa-se que quase 40% cursaram uma 
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pós-graduação. Entretanto, esse indicador não mudou a forma como os professores 

seguem vivendo um senso comum em relação ao atendimento das crianças na escola. 

Afinal, o que faz com que esses profissionais sigam socorrendo sem nenhuma 

reflexão sobre o que fazem, repetindo práticas de senso comum? 

A apreciação da temática, da necessidade de ser discutida a prestação dos 

primeiros socorros como competência de efetivação dos direitos constitucionalmente 

assegurados à vida e à saúde, promovidos pelas legislações oficiais, destinado às 

crianças que necessitem de cuidados, proteção, segurança, torna-se um tema 

essencial à reflexão para a tomada de consciência do que e por que fazemos 

educação, e nela a saúde. 

Não bastam todas as leis e todas as diretrizes que regem os direitos das 

crianças, é preciso rever práticas, propor reflexões, processos de educação 

continuada para que a mudança realmente aconteça no contexto do CEIM na forma 

deste estudo: 

 
A ação é estratégia. A estratégia permite, a partir de uma decisão inicial, 
prever certos números de cenários para a ação, cenários que poderão ser 
modificados segundo as informações que vão chegar no curso da ação e 
segundo os acasos que vão se suceder e perturbar a ação (MORIN, 2006, 
p. 79). 
 
     

Trata-se de um aprendizado para a ação, aprendizado que permita articular 

aos demais serviços públicos, de saúde, de defesa dos direitos, etc., com a finalidade 

de contribuir para que a sociedade brasileira consiga fazer com que todas as crianças 

sejam, de fato, sujeitos de direitos, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990). 

Verificamos, no retorno ao CEIM para a segunda parada pedagógica, que 

realmente aquele projeto foi a semente plantada na nossa primeira explanação que 

aconteceu em 23/09/2011 com nossa participação e coleta de dados para essa 

pesquisa. Nesta segunda parada pedagógica (Anexo 6), no dia 09/12/2011, estavam 

presentes os 23 professores que atuam na educação infantil em um CEIM do 

município de Lages.  

Nesse dia, o encontro foi bem descontraído e informal, explanamos aos 

professores alguns conceitos da fundamentação teórica sobre construção de 
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competência e em seguida apresentamos a análise de alguns resultados. 

Algumas questões foram confrontadas quando abordada a discussão 

proposta neste estudo. Nesta segunda parada pedagógica, apresentamos na forma de 

análise de conteúdo, as falas dos professores, mostrando os resultados de algumas 

questões. Após uma breve exposição da pesquisa e de alguns dos dados levantados, 

um curso sobre a prestação dos primeiros socorros foi solicitado pelo CEIM dada a 

importância do estudo naquela instituição. 

Nossas considerações finais também comportam a sugestão de que cursos 

sejam encaminhados pela secretaria de educação da cidade de Lages – SC, e como 

política pública, podemos mostrar a necessidade anual desta atualização aos 

professores da educação infantil, para que estes possam, além de aprender, serem 

multiplicadores junto à escola, às famílias, às crianças e a comunidade. 

Bachelard (2001) apela por uma razão aberta; por uma nova orientação 

pedagógica. Morin por um aprendizado que deve ser contínuo ao longo da vida; e por 

uma pedagogia que trabalhe com a incerteza. O professor, para permanecer 

estudante, é aquele que aprende para ensinar e cuidar. 

Encerram-se essas considerações destacando que é preciso enfrentar e rever 

a prática do senso comum nos primeiros socorros. Os professores reconhecem a 

importância da construção dessa competência na educação infantil para a efetivação 

dos direitos referentes à vida e à saúde, mas confessam que “fazem o que está ao seu 

alcance” por não estarem preparados. 

Como podemos rever esse processo? Como preparar de forma permanente 

nossos professores da educação infantil? Como transformar os primeiros socorros em 

competência do professor da educação infantil? Fica aqui o desafio. 
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ANEXO 1:  
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ANEXO 2:  

 

NOME FICTÍCIO: 
ESCOLARIDADE: 
ESTADO CIVIL: 
IDADE: 
SEXO: 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS 

PROFESSORES DO CEIM  

 

1. O que você entende por primeiros socorros? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Você já viveu uma experiência neste sentido? Como procedeu? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Qual o preparo que você recebeu na sua formação para prestar os primeiros 
socorros?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Os professores do CEIM recebem orientações/capacitações para prestarem os 
primeiros socorros? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5. O CEIM propõe espaços para a discussão dos primeiros socorros na educação 
infantil?  
(    ) Sim           (    ) Não 
 
Explique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. O que você entende por competência?  
 
(    ) Sim           (    ) Não 



 
 

97

Explique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7. Você sabe quais são as competências do professor da educação infantil? 
(    ) Sim           (    ) Não           (     ) Já ouvi falar 
 
Explique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8. Podemos considerar os primeiros socorros como uma competência do professor da 
educação infantil? 
(    ) Sim           (    ) Não 
 
Explique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9. O que significaria um trabalho preventivo com os professores acerca dos Primeiros 
Socorros na Educação Infantil? Explique. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. Você acredita que os Primeiros Socorros podem ser discutidos como uma 
competência de efetivação de direitos referentes à saúde das crianças?  
 
(    ) Sim           (    ) Não           (     ) Não sei 
 
10.1 Se SIM, escreva como isso poderia ser feito: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10.2 Se NÃO, descreva por quê: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

OBRIGADA! 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.  
Pessoas transformam o mundo” (Paulo Freire) 
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ANEXO 3: 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 
CEP – COMITÊ DE ÉTICA ME PESQUISA COM SERES 

HUMANOS 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. 

Sua colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve 

ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em 

decidir. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer 

momento, isso não lhe causará nenhum prejuízo. Se você concordar em participar 

basta preencher os seus dados e assinar esta declaração. Se você tiver alguma dúvida 

pode esclarecê-la com o responsável pela pesquisa.  

Obrigado(a) pela atenção, compreensão e apoio. 

Eu_______________________________________________________ residente e 
domiciliado _________________________________, portador da Carteira de 
Identidade, RG ____________, nascido(a) em ____/____/________, concordo de 
livre e espontânea vontade em participar como voluntário da pesquisa Os primeiros 
socorros como uma competência de efetivação dos direitos referentes à vida e à 
saúde: educação infantil e o desenvolvimento de um pensamento sistêmico. 

 

 Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os 

eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 

1   O estudo se refere a uma dissertação para a Conclusão de Curso de Mestrado 

apresentado como requisito parcial para a obtenção título de Mestre junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade do Planalto 

Catarinense.  

1 A pesquisa é importante de ser realizada. Com a realização desta pesquisa espera-

se disseminar informações sobre a possibilidade dos primeiros socorros como uma 

competência direcionada ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos. 

2  Participarão da pesquisa professores do CEIM do município de Lages SC. 

3   Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada a partir de 

entrevistas semi-estruturadas, para verificar o entendimento dos professores da 
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educação infantil sobre os primeiros socorros como uma competência de efetivação 

dos direitos referentes à vida e à saúde. Para isso os riscos da sua participação são 

mínimos, podendo gerar certo desconforto em dispor de algum tempo para responder 

a entrevista. 

4    A pesquisa é importante de ser realizada, pois deve trazer como benefícios 

informações que possam contribuir com discussões e reflexões por parte dos 

professores acerca dos primeiros socorros como uma competência de efetivação de 

direitos referentes à vida e à saúde.   

5    Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo 

necessitar posso procurar o professor responsável pela pesquisa: Drª Marina Patrício 

de Arruda no telefone 99263460 ou a mestranda responsável pela pesquisa Carolina 

Siqueira Ribeiro, no telefone 99113411, ou no endereço UNIPLAC: Avenida Castelo 

Branco, 170 –Lages SC - Telefone para contato: (49) 3251-1022. Tenho a liberdade 

de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  

6   As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de 

divulgação em publicações científicas, os meus dados pessoais não serão 

mencionados. 

 Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao 

final desta pesquisa buscando estas informações junto a Coordenação de Pós-

graduação/UNIPLAC onde os mesmos estarão disponíveis. 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em 

participar desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de igual teor e 

forma, ficando uma em minha posse.  

 
 
Lages, _____ de _________________ de________ 
 
 

_____________________________________________ 
(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 

 
Responsável pelo projeto: Marina Patrício de Arruda- Endereço para contato: UNIPLAC: Av. 

Castelo Branco, 170 –Lages SC – Tel. para contato: (49) 3251-1000 
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ANEXO 4: 
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ANEXO 5: 
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ANEXO 6:  
 
 

 
 
 
 

 
 


