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Resumo: 
 
Os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar e em qualquer momento. Mas inserido no 
contexto do caráter aleatório, existe um porcentual de possibilidades de evitá-los através de 
uma adequada capacitação dos agentes envolvidos. Por outro lado, no ambiente escolar, 
devido suas especificidades, existe uma probabilidade maior de ocorrência. A faixa etária 
dos estudantes, aliada às condições físicas dos espaços escolares se somam como fatores 
de riscos. Este artigo relata os resultados de uma pesquisa que objetivou identificar as 
principais causas de ocorrência de acidentes nas maiores escolas do Município de 
Umuarama e o preparo dos profissionais da educação destas escolas. A partir disso, foi 
elaborado um programa de capacitação para os profissionais que atuam nas escolas. Os 
resultados mostram que a temática, aqui apontada, merece atenção especial por parte do 
poder público, no sentido de viabilizar cursos de capacitação com maior frequência para a 
comunidade escolar. 
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Introdução 

 

 

As escolas públicas brasileiras são constituídas em prédios velhos, 

construídos num momento em que os riscos com acidentes não era uma 

preocupação relevante. Além disso, a falta de investimentos na manutenção 

agravam as questões de segurança e as prevenções com acidentes se tornam mais 

proeminentes. Por outro lado, além das crianças e adolescentes permanecerem 

grande parte do seu tempo na escola, também são muito agitados, distraídos e 

desatentos, tornando-os vítimas fáceis da ocorrência de acidentes.  

Culturalmente as preocupações com às questões de segurança estão 

voltadas quase exclusivamente com a violência. Entretanto, características como 

imaturidade física e mental, inexperiência, curiosidade, tendência a imitar 
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comportamentos adultos, falta de noção corporal ou de coordenação motora, 

somado a existência de rampas de acesso inadequadas, fiações expostas, azulejos 

quebrados, ausência de placas de sinalização e de rotas de fuga e alarmes, botijões 

de gás expostos ou mal instalados, encanamentos e tomadas distribuídos ao 

alcance das crianças, promovem situações mais perigosas do que a própria 

violência em si. 

A falta de preocupação dos professores e demais membros da escola 

sobre as questões de segurança pode ser um dos motivos de tantos acidentes 

acontecerem. No ambiente escolar, caso ocorra um acidente, os profissionais da 

educação são os responsáveis mais próximos que poderão agir, intervir e até 

diminuir as lesões. Esse papel é fundamental para minimizar as causas e 

consequências.   

A simples identificação de locais de riscos, através de um olhar mais 

atento, quando realizada toda a equipe escolar pode ser um diferencial nas 

estatísticas que acompanham os acidentes e suas consequências.  

Neste sentido, capacitar o professor e toda equipe escolar, quanto à 

prevenção de acidentes pode garantir um ambiente mais seguro. Iervolino e 

Pelicioni, (2005), afirmam que a capacitação deve ser um processo dinâmico e 

participativo, que facilite ao indivíduo o seu desenvolvimento, de modo que esse   

sinta que está crescendo enquanto pessoa e, portanto, impulsionando sua 

evolução, modificando o seu entorno e contribuindo para a evolução da sociedade.  

Este trabalho tem por objetivo, investigar as principais causas de acidentes no 

ambiente escolar e propor sugestões que possam minimizar estes acidentes. O 

público alvo dessa investigação foram as cinco maiores escolas da cidade de 

Umuarama: Colégio Estadual Bento Mossurunga, Colégio Estadual Paulo Alberto 

Tomazinho (CEPPAT), Colégio Estadual Pedro II, Colégio Estadual Tiradentes e 

Colégio Estadual Hilda Kamal. 

  

 

Fundamentação teórica 

 

 

A discussão sobre segurança na escola tem despertado o interesse e a 

preocupação de alguns pesquisadores há muito tempo. Em 1969 foram 



 

publicados os primeiros estudos sobre o assunto, onde já se questionava a 

segurança no ambiente escolar (BESSA e VIEIRA, 2001). 

Desde a década de 80 os acidentes eram definidos como evento fortuito, 

geralmente danoso, independente da vontade, provocado por uma força externa, 

gerando algum comprometimento físico/mental. Atualmente a conotação de 

imprevisibilidade vem tomando outra definição, sendo agora caracterizado, como um 

evento que pode ser controlado e evitado. Por resultarem de um conjunto de fatores 

que tornam a sua ocorrência previsível, não sendo evento somente do acaso. 

Dessa maneira, o papel de todos na escola tem como objetivo facilitar a 

permanência das crianças nesse ambiente. Permitindo-as adaptar-se aos espaços e 

rotinas, prevenindo acidentes e atendendo prontamente, de maneira eficaz, casos 

que possam eventualmente acontecer (FILÓCOMO et al. 2002). 

No Brasil, anualmente, os acidentes são as maiores causas de morte entre 

crianças de 1 a 14 anos. E grande parte desses acidentes poderiam ter sido 

evitados com medidas preventivas. Segundo Amaral e Paixão (2007), em 2005, no 

Brasil, 21.040 mortes de indivíduos até 19 anos de idade, foram causadas por 

acidentes e violência. Dessas, 1.762 (8,4%) ocorreram na Região Norte, 5.437 

(25,8%) na Região Nordeste, 8.783 (41,7%) na Região Sudeste, 3.229 (15,3%) na 

Região Sul e 1.984 (9,4%) na Região Centro-Oeste. 

As crianças, em especial, são seres suscetíveis a acidentes por sua natural 

inquietação e imprevisão. O ambiente da escola se torna local propício a 

acidentes devido à grande aglomeração de crianças e adolescentes agitados, que 

interagem o tempo todo (SENA, RICAS E VIANA, 2008). 

De acordo com Sena, Ricas e Viana, 2008, dentre os fatores intrapessoais 

apontam-se as características da criança que poderiam contribuir para a ocorrência 

do acidente são:  Estágio do desenvolvimento motor; Estágio do desenvolvimento 

social e cognitivo; A constituição biológica e estrutura psíquica.  

Sendo assim, os professores e funcionários das escolas, além do seu 

compromisso educacional e pedagógico, são também responsáveis em zelar pela 

segurança das crianças, dedicando-se a sua formação e bem estar. Considera-se 

necessário que as abordagens e estudos de comportamentos preventivos devem 

ser iniciados na família e estendidos ao ambiente escolar, com a participação das 

crianças e de seus responsáveis nas discussões referentes a segurança de todos 

(MINOZZO e ÁVILA, 2006; BESSA e VIEIRA, 2001). 



 

Essa responsabilidade está de acordo com o Artigo 196 da Constituição 

Federal onde lemos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

A convenção sobre os direitos da criança e do adolescente normatiza que se 

deve assegurar a todos os setores da sociedade, em especial aos pais e as 

crianças, o conhecimento dos princípios básicos de saúde e de ações de prevenção 

de acidentes. Recebendo apoio para a aplicação desses conhecimentos 

(FILÓCOMO et al. 2002). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), enquanto crianças e 

adolescentes permanecem na escola, é importante que se busque a promoção da 

saúde, com desenvolvimento de ações para a prevenção de doenças e 

fortalecimento dos fatores de proteção. 

Uma importante iniciativa dentro deste contexto foi a Campanha Nacional de 

Prevenção de Acidentes, lançada em outubro de 1998 pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria, com o objetivo de fornecer indicadores de prevenção de acidentes 

(FILÓCOMO et al. 2002). 

Devido à importância deste problema, o Ministério da saúde adotou em 

2001 a “Política Nacional de Redução de Mortalidade por acidentes e Violência” 

baseado nas seguintes diretrizes: Promoção da adoção de comportamentos e de 

ambientes seguros e saudáveis, monitorização da ocorrência de acidentes e de 

violências, sistematização, ampliação e consolidação do atendimento pré-hospitalar, 

assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes e violência, 

estruturação e consolidação do atendimento voltado à recuperação e à reabilitação, 

capacitação de recursos humanos e apoio ao desenvolvimento de estudos e 

pesquisas (AMARAL e PAIXÃO,2007). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, criados pelo Ministério 

da Educação, os acidentes devem ser analisados sob duas perspectivas: práticas 

de prevenção como aprendizagem e medidas de primeiros socorros. Trabalhando 

com os recursos disponíveis em cada unidade escolar. Permitindo que cada aluno 

desenvolva a capacidade de identificar e evitar os principais riscos de acidentes. 

Percebendo situações que possam por sua integridade física e das outras pessoas 



 

em risco. E ser capaz de tomar atitudes de responsabilidade e solidariedade em 

questões pertinentes a saúde coletiva. (BRASIL, 2010) 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 1998), também se encontra indicações da valorização e importância 

que os professores devem estar aptos a zelar pela segurança das crianças e 

auxiliarem os alunos na identificação de situações de risco, como medidas 

preventivas. 

O Programa Saúde na Escola (Brasil, 2010), programa conjunto dos 

Ministérios da Saúde e Educação prevê ações que podem contribuir para a 

formação de estudantes da rede pública a realizar ações que promovam a 

redução da morbimortalidade por acidentes e violências. 

Oliveira (2008) aponta que professores e demais profissionais da educação 

infantil devem ressaltar atitudes como orientações direcionadas e conversas diárias 

com as crianças, como maneiras de prevenir acidentes. 

Busquetes e Leal (1998) indicam a inserção da prevenção de acidentes nos 

currículos escolares. Baseados na realidade de cada escola, os temas devem 

ser 

Trabalhados como atividades corriqueiras das crianças, promovendo a 

produção de textos ou ilustrações. Porém, algumas estatísticas demonstram que 

ainda falta muito para que o professor tenha condições para transferir ao aluno o 

conhecimento necessário para que o mesmo possa prevenir alguns tipos de 

acidentes.  

Se o aluno não está sendo preparado para ser responsável pela sua integridade 

física, por outro lado nem os profissionais da educação. Um estudo realizado na 

cidade de Marília-SP, por Gimeniz-Paschoal, Gonsales e Vieira (2007), demonstrou 

que dos 258 entrevistados, responsáveis por crianças com idade até 14 anos, 

atendidas em instituições de atenção primária à saúde, verificaram que 15,8% 

declararam ter recebido informações acerca de prevenção de acidentes infantis em 

escolas e 7,9% declararam ter interesse em receber informações a e sse  respeito. 

 

 

 

 

 



 

Metodologia 

 

 

Com o intuito de verificar a realidade do município de Umuarama, os 

agentes escolares que trabalham nas cinco maiores escolas da cidade de 

Umuarama: Colégio Estadual Bento Mossurunga, Colégio Estadual Paulo Alberto 

Tomazinho (CEPPAT), Colégio Estadual Pedro II, Colégio Estadual Tiradentes e 

Colégio Estadual Hilda Kamal responderam um questionário diagnóstico (em 

anexo)  

A escolha se deve a necessidade em se abordar este tema onde há maior 

probabilidade de acidentes, devido ao maior número de alunos. 

 Vinte questionários foram entregues nas escolas citadas para que a equipe 

pedagógica entregasse a professores, agentes educacionais I e II e equipe 

pedagógica/diretores. Foi dado o prazo de dez dias para que o mesmo fosse 

respondido e recolhido. Dos cem questionários entregues, foram recolhidos 85 

questionários, ou seja, 85% deles.  

Ressalta-se aqui que todas as respostas foram baseadas em opiniões 

pessoais, já que em nenhuma das escolas participantes desta pesquisa possuía 

livro de registros sobre os acidentes ocorridos ou qualquer projeto referente a este 

assunto.  

 

1. Resultados e discussão 

  

1.1. Perfil dos entrevistados 

 

As análises das respostas dos questionários coletados mostraram que 56% 

dos que responderam exercem a profissão há mais de 11 anos, 25% entre 5 e 10 

anos e 19% a menos de 5 anos. 

 

 

 

 

  



 

1.2. Conhecimento dos entrevistados referente as condições de segurança 

na escola. 

 

Dos 85 entrevistados, 65% sabem a localização das saídas de emergência e 

as rotas de fuga da escola, 19% nunca se preocuparam com isso, 7% não sabem 

onde ficam e 7% afirmam não haver saída de emergência em suas escolas. 

Em relação aos extintores, 70% sabem onde se localizam, 22% sabem a sua 

localização, mas não sabem utilizar, 4% não sabem a sua localização. Ainda, 

nenhum dos entrevistados afirma não haver extintores em sua escola de trabalho. 

Referente aos potenciais causadores de acidentes na escola em que 

trabalham as 10 causas mais citadas foram: 

1- Escadas 23% 

2- Rampas 10% 

3- Pisos irregulares e escorregadios 10% 

4- Rede elétrica 10% 

5- Comportamento dos alunos 10% 

6- Canaletas sem proteção 8% 

7- Central de gás irregular 7% 

8- Aulas de educação física na quadra de esportes 4% 

9- Não responderam 2% 

10- Outras respostas 1% 

Em relação ao conhecimento das características físicas da escola, como por 

exemplo, se sua escola oferece proteção e segurança para evitar possíveis 

acidentes: 65% disseram conhecer essas características e 35% afirmam 

desconhecer. Ainda, 72% reconhecem os pontos potenciais de acidentes na escola, 

18% não sabem reconhecer e 9% afirmam não precisar desse conhecimento, pois a 

probabilidade de ocorrência de acidentes é baixa. 

Sobre os acidentes mais comuns que ocorrem na escola, os 05 mais citados 

em porcentagem foram: 

1. Quedas 37% 

2. Fraturas 30% 

3. Escoriações 15% 

4. Cortes com vidros 10% 

5. Choque elétrico 5% 



 

6. Outras respostas 3% 

Dos entrevistados, 65% já vivenciaram alguma situação de emergência ou 

acidente na escola, e citam: 

 Quedas com lesões 33% 

 Quedas com fraturas 27% 

 Torções 23% 

 Desmaios 10% 

 Convulsões 7% 

 

1.3. Formação/capacitação/necessidade de preparo para agir nas situações 

de risco 

Dos entrevistados, 63% não se julgam capazes de agir numa situação de 

emergência. Sendo as mais citadas: 

1. Incêndio 32% 

2. Sangramento intenso 15% 

3. Fraturas 14% 

4. Convulsão 10% 

5. Desmaios 10% 

6. Asfixia 8% 

7. Problemas cardíacos 6% 

8. Acidente Vascular Cerebral 05% 

Quanto à capacitação para agir em situações de acidentes na escola, 59% 

profissionais nunca receberam, 41% receberam, sendo essas capacitações: 

 60% Brigada Escolar 

 35% Prevenção de Incêndios 

 3% Prevenção de Acidentes 

 2% Primeiros Socorros 

Os resultados abaixo mostram o tipo de treinamento que o profissional da 

educação gostaria de receber, conforme análise das respostas do questionário: 

 64% Primeiros Socorros 

 23% Brigada de Incêndio 

 7% Todos os possíveis 

 4% Desastres naturais 



 

 2% Uso dos laboratórios de física e química 

 

1.4 - O curso de Capacitação dos agentes escolares  

 

Levantado esses dados, elaboramos um projeto de capacitação aos agentes 

escolares como parte integrante do PDE – Programa de Desenvolvimento da 

Educação que ocorreu no período de 17 de fevereiro de 2015 a 28 de março de 2015, 

nas dependências do colégio Estadual Bento Mossurunga em Umuarama, Paraná. 

Mesmo com os altos índices de insatisfação com relação aos conhecimentos da 

temática apontada, se inscreveram 10 participantes, dos quais 9 foram concluintes. 

A desistência ocorrida foi devido uma alteração no turno de trabalho, 

impossibilitando a participação nos encontros. Esses encontros aconteceram nas 

terças e quintas feira no período noturno e no sábado no período da manhã e tarde, 

totalizando 40 horas. 

Os participantes do curso eram professores das disciplinas de ciências, 

geografia e biologia, pedagogos, agentes educacionais e diretores escolares, 

procedentes das cinco escolas participantes da pesquisa, dos quais alguns já tinham 

participado anteriormente de formação da brigada escolar e possuíam algum 

conhecimento do assunto. 

Realizou-se um ciclo de palestras, onde o Corpo de Bombeiros falou sobre 

prevenção de acidentes, primeiros socorros, prevenção de incêndios e uma aula 

prática sobre os tipos de extintores e seu uso em cada situação além do manuseio 

correto. Houve também uma palestra com psicóloga sobre como o comportamento 

dos alunos pode influenciar na incidência de acidentes. 

Após o término de todas as palestras foi elaborada uma cartilha de 

prevenção de acidentes e primeiros socorros na escola, baseada na realidade 

individual de cada ambiente e a criação de um livro registro de acidentes para cada 

uma das cinco escolas representadas. 

Como estratégia metodológica sugerimos algumas atividades para os 

professores utilizarem com seus alunos com o intuito de conscientiza-los sobre a 

temática:  

1 Passeio pela escola, em grupos de 4 ou 5 para análise crítica do 

ambiente, descrevendo no caderno áreas de risco à segurança. De volta 

à sala, cada grupo compartilha suas observações.  



 

2 Apresentação, pelo professor, em televisão multimídia ou projetor slides 

algumas fotos da escola e pedir para que os alunos façam uma avaliação 

crítica sobre a segurança.  

3 Solicitar que cada aluno use uma máquina fotográfica ou celular para 

fazer 5 fotos dos locais que acredita ser mais propenso a causar 

acidentes. Essas fotos devem ser compartilhadas e discutidas entre 

todos.  

4 Solicitar que os alunos observem a sala de aula e indiquem possíveis 

riscos de acidentes que podem ocorrer nesse ambiente e discuta as 

possíveis medidas preventivas.  

5 Apresentação de cenas com várias crianças em diversas locais. Os 

alunos devem enumerar os possíveis acidentes que possam acontecer.  

Em seguida, proponha a troca de informações sobre o exposto. Sobre 

cada um dos acidentes mencionados pelo grupo estimule-os a refletir as 

formas de prevenção e que façam um cartaz com maneiras corretas de se 

comportar. 

6 Convide um integrante do Corpo de Bombeiros para professar palestras 

sobre prevenção de acidentes no ambiente escolar. E promova uma 

discussão com os alunos ao final da palestra. 

7 Exibição de vídeos. Sugestões:  

Prevenção de Acidentes na Escola. Kesiam3. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=wq1ohhP_bXQ. Acesso em: 03/12/2015. 

Minuto Animado Educação no Trânsito. Rocambole Produções. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTZqgpogYDY. Acesso em: 03/12/2015. 

É importante que o trabalho se estenda para um adequado comportamento 

na rua. Apresente e explique o significado do semáforo, e os principais sinais de 

trânsito, por meio de jogos educativos e montagem com quebra-cabeça 

versando sobre sinalização no trânsito. Construa uma pista improvisada que 

inclua semáforo e faixa de pedestres, orientando sob a Lei do trânsito, a forma 

correta de se utilizar a faixa de pedestres. Cada aluno deve receber uma 

identificação de acordo com o seu sinal representado por círculo verde, amarelo 

ou vermelho. Simule uma “pista” com curvas e paradas que exijam o uso dos 

sinais; o sinal vermelho significa parada obrigatória. O amarelo significa atenção e 

o verde passagem livre para pedestres. Simule pedestres atravessando a rua, bem 

https://www.youtube.com/watch?v=wq1ohhP_bXQ
https://www.youtube.com/watch?v=MTZqgpogYDY


 

como quando se pode ou não atravessá-la. Uma visita a uma escola de trânsito, o 

que pode contribuir para despertar a percepção sobre esses sinais e os seus 

significados. Durante a visita as crianças podem assistir uma apresentação e 

demonstração interativa sobre a sinalização de trânsito com ênfase sobre as leis 

básicas de trânsito para pedestres e distinguindo com a ação dos pedestres e dos 

automóveis. Com o uso de instrumentos apropriados para educar as crianças 

sobre a legislação do trânsito. 

A principal dificuldade encontrada nessa implementação foi adquirir os 

extintores a serem usados em aula prática, uma vez que há um certo custo 

financeiro. No entanto, conseguimos que um comércio local nos emprestasse o 

material. 

 

 

Conclusão 

 

 

As quedas em geral e as escadas são fatores de maior incidência de 

acidentes nas escolas, conforme resultados obtidos. No entanto, a falta de 

capacitação pode agravar os resultados, tornando o ambiente escolar de alta 

periculosidade já que 63% dos profissionais da educação se sentem incapazes de 

agir corretamente frente a uma ocorrência. Apesar deste alto índice, ele apenas 

reflete a situação de que 59% desse grupo nunca receberam nenhuma instrução 

sobre o assunto. Porém, 64% manifestaram desejo em fazer cursos de primeiros 

socorros. Por outro lado, dentre os 10 funcionários da educação que totalizam essas 

05 escolas, apenas 09 concluíram o curso ofertado por este projeto. Este número 

corresponde a 90% do quadro. Este baixo índice indica que há necessidade de 

maior investimento por parte do poder público em facilitar a participação nesses 

cursos de forma a incluir como uma etapa obrigatória para atuar nas escolas. 

Oferecendo-o de forma mais constante e em diferentes horários com incentivos 

adicionais.  

Como conclusão final apontamos a necessidade de algumas atitudes por 

parte do governo no sentido de resolver o problema apontado.  

 

 



 

Questionário 

 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto foi desenvolvido através do 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, sobre Acidentes e Primeiros 

Socorros na Escola. 

 

Gostaria de contar com sua colaboração, seu nome será mantido no anonimato. 

 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na educação? 

(    ) até 5 anos..........(    ) entre 5 e 10 anos.......... (    ) mais de 11 anos. 

 

2. Sabe onde se localiza as saídas de emergência e as rotas de fuga da escola? 

(    ) sim..........(....) não.......... (    ) nunca me preocupei com isto        (....) na minha 

escola não há saídas de emergência ou rotas de fuga. 

 

3. Sabe onde fica o extintor da escola? 

(    ) sim.......... (    ) não.......... (    ) na minha escola não há extintores (    ) sim, mas 

não sei utilizá-lo. 

 

4. Aponte três potenciais causadores  de acidentes na escola em que você 

trabalha: 

___________________________________________________________________ 

 

5. Conhece as características da escola que oferece proteção para evitar os 

acidentes? 

(    ) sim                                                      (    ) não 

 

6. Você consegue reconhecer os pontos potenciais de acidentes na sua escola? 

(    ) sim.......... (    ) não..........(    ) não preciso porque a probabilidade é baixa 

 

7. Quais os acidentes mais comuns que ocorrem na sua escola? 

______________________________________________________________ 



 

8. Já vivenciou alguma situação de emergência/acidente na escola. Qual? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Qual situação você se julgaria incapaz de agir? 

___________________________________________________________________ 

 

10. Julga-se capacitado para agir numa situação de emergência? 

(    ) sim                                                      (    ) não 

 

11. Já recebeu alguma capacitação referente a acidentes na escola? Qual? 

______________________________________________________________ 

 

12. Em relação à segurança na escola, que tipo de treinamento você gostaria de 

receber? 

__________________________________________________________________________ 
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