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RESUMO 

 

A presente pesquisa se propõe a realizar um estudo sobre o conhecimento de 

primeiros socorros pelo professor que se forma em Educação Física pelo 

Campus Avançado de Jataí /Universidade Federal de Goiás. Tomamos como 

referência para este estudo os acadêmicos do 4º ano de Educação Física, 

professores de Educação Física da rede pública e os professores da 

coordenação do curso de Educação Física. O interesse pelo referido tema se 

deu em função de um projeto desenvolvido no 3º ano do curso, no qual fizemos 

algumas mudanças para a realização desta pesquisa, no sentido de verificar o 

real conhecimento dos pesquisados sobre Primeiros Socorros, e quais a 

maiores dificuldades encontradas pelos mesmos, durante seu cotidiano 

profissional. Outro objetivo da pesquisa foi conhecer a visão dos sujeitos sobre 

o tema primeiro socorros e sua importância na vida do profissional. Para que 

fosse possível a realização deste trabalho, optamos pela pesquisa qualitativa. 

Foram realizadas pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A coleta de 

dados se deu por meio de questionário, e análise foi feita através de 

categorias, nas quais foram evidenciados os pontos relevantes. Alguns dos 

sujeitos questionados deram apoio à criação da disciplina de Primeiros 

Socorros, outros, sugeriram uma discussão dentro das várias disciplinas afins, 

e outros, disseram ainda que uma disciplina de Primeiro Socorros seria de 

relevância na sua vida profissional, uma vez que no campo da Educação Física 

o professor está, a todo o momento, lidando com o corpo. Podendo apontar 

também, como um dos principais pontos levantados pelos sujeitos, a 

importância da disciplina para o Curso de Graduação em Educação Física, mas 

eles acreditam que esta poderia ser mais aproveitável se distribuída entre as 

disciplinas afins, com maior ênfase na teoria/prática, através de palestras, de 

mini-cursos, dentre outros.   

 


